










জ্বরচিকিৎম|। 
প্রথম নাগ । 

ইহাতে সবিরাম-জবর ( ইন্টন্মিটেন্ট ফীবর ) আর স্বল্প -বিরাম-জর 
(রিমিটেণ্ট ফীবর ), এই দ্ধ রকম জব ও তার নান! ব্বুকম্, 

উপসর্গের চিকিৎস।, আর অনেক শক্ত শক্ত'রোীব. 
চিকিৎসার কথা খুব সরল ভাষায় লেখা 

হইয়াছে । 

কথায় কথাস় দৃষ্টান্ত আর প্রেম্কপ্শন্ দেওয়া হইয়াছে। 
নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাজে 

প্রাকৃটিস্ অব মেডিসিনের চেয়ে কম 
হইবে না। 

গৃহস্থ আর পাড়ার্গায়ের ডাঞ্তরদের জন্যে । 

ডাক্তর'যহ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
ঘশম সংস্করণ । 

পকলিকাতাঃ ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ সীট, 
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। 

১৩১৩। বৈশাখ ॥ 

মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /১০। 
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. কলিকাতা 

৭৬ নং বলরাম দে সীট, 

মেট্কাফ, প্রেসে মুদ্রিত। 



বিজ্ঞাপন | 
. অনেক দিন থেকে ভ্বর-চিকিতসার একখানি বৈ লিখি- 

বার ইন্া ছিল। অবকাশ না থাকায়, এত দিন লিখিতে 

পারি নাই। বাঙ্গাল এমন সকল ভাল ভাল, ডাক্তারি বৈ 

-নপ্রীকৃটিস, 'অব মেডিসিন প্রভৃতি _এাঁকিতে আবার ভ্বর- 

চিকিওস্গর,এক খানা বৈ আলাদা করিয়া লিখিবার দরকার 

কি ? এ রকম ইচ্ছাই বা কেন হুইল? দরকার কি 

তাঁও রলি। এ রকম ইচ্ছা ৫কন হইল, তাও বলি। 

আমাদের দেশে আজ কাল ম্যালেরিয়া -জ্বরের,, যে রকম 

বাড়াবাড়ি, তাতে গাঁয়ে গায়ে, পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তর 

থাকির্খঁদ ভাল হয়।* বাড়ীতে বাড়ীতে থাকিলে আরে! 
তাল হুর কাজে, তাই-ই ঘটিয়৷ উঠিয়াছে। আমাদের 

যেটা প্রার্থনা, সেইটাই ঘটিয়াছে। কেমন করিপ্বা, ভ!. 
বলি। চাকুরি মেলে না। . বিএ, এম্ এ সব গড়াগড়ি 

যাইতেছেন। টাকা নৈইলে চাষ বাস হয় নাঃ কোনও 
ব্যবসা*্হয় মা। শ্বরে বসিয়া থাকিলে খাওয়া পরা' চলে 

না। বাপ মায়ে তেমন খরচ করিয়। পড়াইতে পান্ষেন 

নাই।, সংসার চালাইবার কোনও উপায় দেঁখি ন!।* কাজ 
কুল *দেখিতেছি কেবল ভাক্তরদেরই উপায় বেশী। কিন্তু 
ডান্কুর হওয়া, সোজ! নয়। * বাঙ্গালা ক্লাশে পড়িতে 
গেলেও বাঙ্গাল! ছাত্রবৃত্তি পাস চাই * তা পাস থাকিলেই 

ব৷ সেখানকার তিন বছরের খরঢ দেয় কে? লাজ খাই 
কবরে এমন নাই। দিন কতক কাম্পাউগ্তারি এরিয়া, 
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গোটা পাঁচ ছয় অস্থদের নাম শিখিয়া, অমুক আজ. কাল 
বেশ দশ টাকা উপায় করিতেছে; বেশ গুচিয়ে উঠেছে ! 

আজ খায় ঘরে এমন ছিল না। টাকাও উপায় 'করি- 

তেছে। দশজন লোকও বাধ্য হইয়াছে। . এর বাড়া 

স্থখ আর কি আছে? আমাকেও ক্ষোন ডাক্তরের কাছে 

দিন কতক "থাকিয়া: কম্পাউগ্ডারি শিখিতে হইল। "ত! 

নৈলে আর চলিল না। গোটা কতক অস্তদের নাম শিখিয়! 

সহজ সহজ গোটা কতক রোগের মোটামুটি চিকিৎসা 

শিখিয়। আসিতে পারিলে, এক রকম করিয়া খাইতে 

পারিবি। শক্ত রোগী হাতে লইব না; তার কাছেও যাইব 
না। কেবল সোজীম্বজি ভর জাড়িরই চিকিতসা করিব। 
 তার.পর. ভাল শিখিতে পারি, তখন ছুই একট। শক্ত 
রোগের চিকিৎস| করিবার চেষ্টা করিব। এই রকম: 

ভাবিয়া, আর ঠিক এই রকম করিয়া আজ কাল আমাদের 

দেশে এত লোক ডাক্তর হইয়াছেন, আর ডাক্তরি করি- 

তেছেন যে, প্রায় গীঁয়ে গায়ে এক জন করিয়া ডাক্তর, 

ক্াছেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, দেশে এত হাতুড়ে 
হুইলে, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। কিন্তু 

আমি-তা,বলি না। এই সব হাতুড়ে ডাক্তর, নিত) নিত্য 

দেশের ৫ হিত করিতেছেন, বড় বড় ডাক্তর, বৈদ্যত্দর 

. দিয়! ত। কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বড় বড় জক্র- 

"দের, বড় বড় বৈদ্যদের মাসে মাসে অনেক টাকার দর- 

কার। শহুরে না থাকিলে, তীাদ্দের কোন মতেই চলে না। 

যে গাঁয়ের 'লোকে ছু বেল! পেট ভরিয়। ভাত খাইতে পায় 



না, এই সব হাতুড়ে ডাক্তর সে সব গায়ের লোকের ত্রাণ- 
কর্তী। এদের ভিন্ন তাদের জীবন রক্ষার আর উপায় 

নাই। এদের হাতুড়ে বলিতে আমার যথার্থ ই কষ্ট হয়। 
সমাজের .ধারা এত হিত করেন, তাদের এ রকম তুচ্ছ 

তাচ্ছিল্ট না করিয়া, বিশেষ আদর করাই উচিত। যদি 

বল, পেটের ভাতের জন্যে সব গাঁয়ে গায়ে হাতুড়ে ডাক্তর 
হইয়! বসিয়াছেন। তীরা আবার সমীজের কেমন করিয়! 

হিতকারাঁ হইলেন? তা নয়? সৎপথে থাকিয়া টাকা 

উপায় করিবার জন্যে, ধিনি যা করেন, তাতেই তার সমা- 

জের হিত করা হয়। সমাজের হিত করিব বলিয়া, তিনি 
কিছু সেকাজ করেন নাঁ। টাকা উপ্রায় করিবার জন্তেই 
তিনি সে কাজ করেন। টাকা নৈলে, পেটের ভাত, পর- 
ণের পড় হয় না। “আবার, না খাটিলে টাঁকা'উপায় হয় 

না ) কাজেই, সকলকেই খাটিতে হয়। কারই বসিয়৷ 

থাকিবার যো নাই। এদিকে সংসারের এম্নি বন্দোবস্ত 

যে, খাটিলেই সমাজের হিত করা হয়। তা তুমি চাস-বাসই 
কর, ব্যবসাই কর, আর চাকরিই কর । সব তাতেই 'সমা- 

হিত হয়। মান, সন্ত্রম, নাম, যশ, খ্যাতির জন্যে 
| করিবে, তাতেও সমাজের হিত। যা করিবে, তাতেই 

মার্জের হিত। সমাজের হিত ছাড়া কথা নাই।.. কেবল 

ঝা তান্যের গলগ্রহ হইয়া, নিতান্ত বসিয়া! দিলি কাটায়, 
দই দিয় সমাজের কোনও' হিত হয় না। তারাই 

সমাজের ও"ছা। সামাগ্ত মজুরি কারলেও যদি সমাজের 
হিত করা হয়, তবে লোকের জীবন [রক্ষা করিলে, সমাজের 
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হিত কর! হইল ন1.? এঁরা এই রকম করিয়া, গাঁয়ে গায়ে 

ডান্তরি করিতেছেন বলিয়!, দিন দিন ষে কত শত গরিব, 

দুঃখী, কাঙালের জীবন রক্ষ! হইতেছে, তা বলিতে পারা 

যায় না। যখন ডাক্তরি এত চলিত ছিল না, তখন গাঁয়ে 

গায়ে হাতুড়ে__হাতুড়ে বলিতে কষ্ট হয়_বৈদ্যেরী এই 
রকম গরিব, 'তুঃখী, কাডালের জীবন রক্ষা করিয়া বেড়াই- 

তেন। আমাদের 'দেশের পৌঁনর আনা লোক গরিব। 
পরিবারের দস্তর মত ভাত কাপড় দিয়া, বিনা কষ্টে 
চিকিৎসার , খরচ-_এখনকার ডাক্তরি চিকিৎসার খরচ-_ 

চালাইতে পারেন, এমন লোক আমাদের দেশে হাজারের 

মধ্যে ৫০ [৬৫ জনও আছেন কি না, সন্দেহ। গাযিব, 
লোকের গরিব ভাক্তর বৈ আর উপায় নাই'। বড় রড় 
ডাক্তর কি' বৈদ্যদের কাছেও তারা ঘৈঁষিতে পারে না। 
তাঁদের নাম করিতেও তারা ভয় পায়। কাজেই, 'এই সব 
ডা্তরেরই হাতে আমাদের দেশের পোনর আন! লোকের 

জীবন। এ'র। দিন কতক কম্পাউগ্তারি করিয়া শা কিছু 

শিখিয়াছিলেন, আর দেখে, শুনে, ঠেকে যা কিছু শিখিয়া- 
ছেন, তাঁতে তারা ওরসা করিয়া কোন শক্ত রোগী হাতে 

লইতে পারেন? না। কাজেই গরিব, ছুঃখী কাঙাল্র 

একটু শক্ত রকম দ্বর জাড়ি হইলে, বিনা চিকিৎসায় তারা 
মারা যায় ৮ এখন, এই ডাক্তরদের ভাল করিয়া শিখাইতে 

পারিলে, গরীব, ছুঃখী, কাঙাল সব বাঁচিয়া যায়; 'বিন! 

চিন্কিৎলায় আর মার! যায না। এখন দেখ। যাক, এদের 

ভাল করিয়া, শিখাইবার ' কোনও উপায়. .আছে কি া। 
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বাঙ্গালায় যে সব ডাক্তরি বৈ-_-প্রাকটিসপ অব মেডিসিন্ 

প্রভৃতি--মাছে, তীরা তা বেশ বুঝিতে পারেন ন|। 

কাজেই, তাঁর মত কাজও করিতে পারেন না। এই জন্যে, 
সেসব রৈ তাদের তেমন কাজে আসে না। যেৰৈ 
পড়িয়া সহজে বুঝা যায় না, সে বৈ পড়িয়া , কেমন করিয়া 
চিকিতসা করিবেন ? কষ্ট করিয়া যে বই পাঁড়িতে হয়, ব! 

বুঝিতে, হয়, তাঁদের পক্ষে &স বই নয়।  পড়িলেই বুঝ 

যায়, আর "তার মত কাজ করিতেও পারা যায়, এই রকম 
বৈ-ই তীদের উপযুক্ত । যে বৈ পড়িয়া, এদের ভাল 
ডাস্ুর করিতে চাও, সে বৈ উপন্যাসের বৈয়ের মত হইলে 
ভাল হয়। উপন্যাসের বৈ পড়িতে কেউ কউ" বৌধ করেন 

ন কলে ইচ্ছা করিয়া পড়েন। তাতে যে সব উপদেশ: 

থাকে, তাও কষ্ট করিয়া! শিখিতে হয় না পড়িরাৰ সঙ্গে 
সঙ্গেই শিক্ষা হইয়! যাঁয়। উদাহরণ পাইলে যেমন, বুঝা 
যাঁয়, যেমন মনে থাকে, এমন আর কিছুতেই নয় । কর্থাঁ: 

বার্তা কৈতে কৈতে, গল্প করিতে করিতে পথ চলিলে, পথ 

হাঁটার কষ্ট জানিতে পারা যায় না, অথচ পথ হাটা হয়। 
এদের বৈও 'সেই রকম হওয়া! চাই। ছেলেদের «যেমন 
করিয়া শিখাইতে হয়, এদেরও তেমনি ক্রি শিখাইতে, 
হয়। তারা যা কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, তাঁদের 

তাই দৈখাইতে হয়, শুনাইতে হয়। কাজেই কথায় 
কথায় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়৷ দিতে হু, আকিয়! দেখাইতে 
হয়। এরকম না করিলে, তারা কখনই বুঝিতে পারে না। 
যে কখনও মন্দির দেখে নাই, শিবও দেখে নাই- রোজ 
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আমি শিবের মন্দিরে গিয়। পূজ! করিয়া আসি, বলিলে, 
সে কিছুই বুঝিতে পারে না। মন্দির কি রকম, বেশ 
করিয়া বুঝাইয়! বলিলে, আঁকিয়া দেখাইলে, তবে বুঝিতে 
পারে। এদেরও এই রকম করিয়া শিখাইলে, তবে 

চিকিশুসা শিখিতে পারেন ; আর সেই রকম কাজও “করিতে 

পারেন। ফল কথা, ধিনি যা কখনও দেখেন নাই, শুনেন 
নাই, লিখিয়া তাকে ' তা.ভাল করিয়। বুঝাইয়া দিতে হইলে 
যে উপায়, যে কৌশল, যে ফিকির করিতে হয়: এ বৈতে 
তার কোনও ক্রুটি করি নাই । এখন, যা ভাবিয়া বৈ খানি 

লিখিলাম, তা যদ্দি সিদ্ধ হয়, তবেই আমার সব শ্রম সফল 

হইবে। “ধিনি রোগ ভাল করিতে পারেন, তিনিই বথার্থ 
চিকিৎসক । যে অস্তদে ব্যামো সারে, পেইই যথার্থ 
অন্ুদণ । এ কথা যদি সত্য হয়--সঈত্য না হবে কেন। 

'এত আর যে সে লোকের কথা নয়। আমাদের, বৈদ্য- 

শান্তের প্রধান গ্রস্থকর্তা মহামুনি চরক এ কথা বলিয়৷ 

গিয়াছেন। তিনি বলিয়া! গিয়াছেন বলিই যে, এ খুব সার 

কথ! বলিতেছি, তানয়। যদি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ,, 

বৈ বথার্থই এর চেয়ে সার কথা আর নাই। তাতেই 

বলি, অমুক হাঁডুড়ে, অমুক পণ্ডিত, এ কথ কথাই নয়._ 

এ কথা 'বলাই উচিত নয়। ধিনি কাজে পণ্ডিত, তিনিই 

যথার্থ পঞ্চিত। এম ডি পাস করিয়াছেন; কিন্তু সামান্য 

একট। জ্বরের চিকিৎসায়" চোকে অন্ধকার দেখেন; ছু 

বেলা . অন্ুদ বদলান; রোগীকেও ভোগান, গৃহস্থকেও 
'ভোগান। সে এম ডি তে আমারদরকার কি? আমার 
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দরকার ব্যামো ভাল হওয়া । ধিনি আমার ব্যামো সারিয়া 

দিতে পারেন, তিনিই আমার মাথার মণি। যদি বল, তবে 

কেন আমাদের শান্্ে বলে যে, পণ্ডিতের হাতে মরাও 

ভাল, তবু মুর্খের হাতে বাচাও কিছু না। এ কথার কি 

উত্তর দ্রবে.? এ কথার আর উত্তর কি? মূর্খ কারে 

বলে, আগে জিজ্ঞাসা করি। যে,*যে কাজ করে, সে 
কাজে" সে.পারগ হইলে, তাকে কি মুর্খ বলিবে? সে অন্ত 

কাজে" মুর্খ হইতে পারে। কিন্তু সে নিজের কাজে মূর্ধ 
নয়। নাপিতে ভাল কামাইতে পারিলে, তার কাছে আর 
ঢ. চাও? খরামিতে ভাল ঘর ছাইতে 'পারিলে, তার 
কাছে আর কি চাও %? ময়রা ভাল সন্দেশ মিঠাই তয়ের্ 
করিতে পারিলে, জর কাছে আর কি চাও? উকিলে 

“মোকদ্দামা জিতাইয়া দিতে পাঁরিলে, তার কাছে আর কি. 

চাও? ডাক্তরে রোগ ভাল .করিয়৷ দিতে পারিলে* ত্র 
কাছে আর কি চাও ?, জ্বর জাড়ির বেশ চিকিগসা করিতে 

পারেন। রোগী তার হাতে বেজায় হয় না। কিন্ত তিনি 

ইংরাজী ত জানেনই না; বাঙ্গালাও ভাল জানেন" নাঙ। 
এতেই কি তাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে € অমুক' বিধয় 

ভাল জানি বলিয়া, কাজে যিনি তার পরিচয়. দিতে না 

»পাচরন। তিকেই অশ্রদ্ধা করা উচিত। যদি বল, তবে 

দেশে হাতুড়ে ডাক্তরের সংখ্যা বেশী করাই তোমার ইচ্ছ।। 
ইচ্ছা কেমন করিয়া? অন্বতে অরুচি কার? ডাক্তর 
পৃপ্ডিত হবেন, অথচ ভাল. চিকিংসক . হবেন--এমনটা ত 

মিলিলে হয়। এ রকম পাইলে অন্য রকম কে চায়? 
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কিন্ত তা পাই কোথায়? আমর! পাড়ার্গায়ে বাস করি । 
দিন আনি দিন খাই,। শহরে ভাল ডাক্তর থাকিলে, 

তাতে আমাদের লাভ কি? .বেল পাকিলে কাকের কি? 

আমরা যেমন মানুষ, আমাদের ডাক্তরও সব. তেমনি 

আছেন। তারা গরিবের ছেলে। পয়সা খরচ করিয় 

বাপ মায়ে তাদের ভাল লেখা পৃড়া শিখাইতে পারেন নাই। 
কাজেই, পেটের ভাত পরণের কাপড়ের আর 'কোনও 

উপায় না দেখিয়া, তারা কোনও গতিকে সোজান্ুজি 
জাড়ির একটু আধটু চিকিতসা শিখিয়। আসিয়া আমাদের 
জীবন, রক্ষা 'করিতেছেন। এতে তাদেরও ছু পয়স। হুই- 

তেছে, আমরাও বাঁচিয়া যাইতেছি। তারা এ রকম 

 ডাক্তরি না শিথিলে, আমাদের আর উপায় ছিল নাঁ। 
, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন» 

স্বার' দীর্ঘজীবী হউন। তাদের হাতেই আমাদের জীবন । 
তারাই আমাদের বাস্ত দেবতা । তাদের সংখ্যা বত বাড়ে 

আমাদের ততই মঙ্গল। তা হইলে আমাদের পাঁড়ার্থীয়ে 
িকিতসার অভাবে আর কেউ মারা যার না। পাড়াগগীয়ের 

দু চারিটী ছেলে, যাঁরা বেশ লেখ! পড় শিখিয়া ভাল 

'ডাক্তর .ভুইয়াছেন, ভীরাও শহরে গিয়া! ভাক্তরি করিতে- 

ছেন। . তদের বিদ্য/ বেশী; আশাও বেশী। কাল্পেই, 
পাড়াগায়ে থাকিলে তীদের পেট ভরে না। যেখানে পেট 
তরে, তারা সেই খানেই যান। আমাদের দিকে ফিরেও 
চান নাঁ। এতে সেই সুব গরিব ভাক্তর ভিন্ন আমাদের 
জীবন. রক্ষা, আর কে করে? তীরের ভিন্ন আমাদের আর 
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গতি নাই। কি ভদ্র কি ইতর, পাড়ার্গীয়ের সকলেরই, 

মুখে এই কথা । তাতেই বলি, এই সব ডাক্তর নিজের 

ব্যবসা ভার্বা করিয়া শিখিতে পারেন, এমন উপায় করিয়া 

দিতে পারিলে, সমাজের যথার্থই হিত কর! হয়। এদেরই 
শিখাইবার জন্যে, এই বৈ খানি লিখিলাস।* বৈ খানি 

পড়িয়।৷ যদ্দি তারা আপন জাপন কার্জে ভাল পারগ হন, 

শহরের উীন্তরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া রোগী ভাল করিতে, 

পারেন, তবেই আমার শ্রম সফল হবে। 

অনেকে বলিতে পারেন, মেডিকেল কলেজে বা মেডি- 

কেল্ স্কুলে ধারা কখনও পড়েন নাই, হাজার শিখাইলেও 
তুর ভাল ভাক্তর হইতে পারেন না। রোগ চিনিতে 
পারিলে, আর রোগ* ভাল করিতে পারিলে যদি ভাল 

ডাক্তর হয়, তবে এ কথা আমি মানি না। কেন না মেডি- 

কেল কলেজ কি মেডিকেল স্কুলের উঠান দিয়াও, “ধার! 
কখনও হাটেন নাই, তহারাও আমার চিকিৎস!-দর্পণ--এর 
এচেয়ে সে ঢের শক্ত বৈ, পড়িয়া অনেক জায়গায় ইংরিজি 
ক্লাশের ভাল" ভাল ডাক্তরদেরও হারাইয়৷ দিয়ুছেনণ 

' এতেও কি তার! ভাল ডাক্তর হইলেন. ন৷ 1 *আম জানি, 

ইংরিজি* ক্লাশের অনেক ডাক্তার অন্থদদের নাম বানান- করিতে 

চুল করেন ; যার কোষ্ঠবন্ধ, তাকে ধারক. অন্থদ জজাওয়াইয়! 
বসিয়া থাকেন এতেও তাদের*মন্দ ডাক্তর বিলে, 'সাধ্য 
কার? চাপরাসের এমনিই জোর !' তাতেই বলি, খুদ্ধি, 
শিখিবার ইচ্ছা, আর শিখিবার 'উপায়-_এই তিনই ষীর.. 
আছে, তিনি নিজের কাজে কখনই অপারগ হুন না? 
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আগে ভাবিয়াছিলাম, এই বৈতেই :সব সারা করিব ॥ 

কিন্তু তা হইল না। তা কেমন করিয়া! হবে? বৈখানির, 

নাম জ্বর-চিকিতসা; কিন্তু কাজে, এতে সকল রোগেরই 

চিকিতসা থাকিবে । কেন না, এমন রোগই নাই, ধার সঙ্গে 

জ্বর নাই। 'কাঁজেই, যে বৈয়ের নাম জ্বর-চিকিওসা, সে; 
বৈতে সকল রোগেরই কথা থাক! চাই। এই জন্তে, এক 
খান বৈতে সে সব লিখিতে পারিলাম না। এ দৈতৈ কেবল 
সবিরাম-জুর ( ইপটর্টিটেপ্ট ফীবর ) আর ্বল্প-বিরাম ভর 
(রিমিটেন্ট ফীবার ), এই ছু রকম জ্বরের কথ! লিখিলাম । 
বল্প।বরাম:ভ্বরের ১৮টী উপসর্গের নাম করিছি। তার মধ্যে 

'কেবল ব্রংকাইটিস্ রোগের কথা এতে বিশেষ ক্রিয়! 
বলিছি। আর ১৭রকম উপসর্গের কঁথা এতে বলিতে গেলে, 

বৈ খানি খুব বড় হুইয়৷ যায়। বড় বৈয়ের দামও বেশী। 

এই জন্যে, জ্র-চিকিৎসার দ্বিতীয় ভাগে এ ১৭ রকম উপ- 

সর্গের কথ! বলিব। 

দিন পোনের কি তারও বেশী হইল, এক জন ভাক্তর্ 

মার সঙ্গে দেখ! করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি” ইংরিজি 

ক্লাশের নব্য *াক্তরদিগের মধ্যে একটা উজ্জ্বল রত্ব %। দ্বর 

চিকিৎসার এখানে খানিক, ওখানে খানিক পড়িয়া" (তখন 

ছু শ পৃষ্ঠা আন্দাজ ছাঁপা হইছিল ). বলিলেন--্মাগনার 
ধাত্রী-শিক্ষা' আমাদের দেশের সকলেরই যেমন আদরের 
লামগ্রা হইয়াছে, এ বৈ খানিও সেই রকম আদরের জিনিশ 

কার্ীধাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 



097) 

হইবে “বরং তায় চেধ়ে আরে! বেশী 'ছইযে কেন নী 

গর্ভাবস্থায়, সৃতিকাগৃছে, আর শিশু-পালনের বেলাই ধাত্রী* 
শিক্ষার দরার। কিগ্তু এ” টব খানি সব সময়, "আক 
সকলেরই দরকার. হবে। ধাঁত্রী-শিক্ষা লিখিয়া, সৃতিকাগৃছে 
প্রসূতি ও শিশুদের জীবন: রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন । 
এ বৈ খানি লিখিয়া, পরে তান্দদর জীবন রক্ষার উপায় করিয়! 
দিলেন। 'ধ্ধঘরে ঘরে, এ বৈ এক এক খানি থাকিলে, গৃহস্থ 
দের ডাক্তর ডাঁকিবার খুব কম দরকার. হবে। “ভার এই 

কথায় আমার এই বৈ খানি লেখার শ্রম যেন অনেক সার্থক 
হুইল্ল। এখন সাঁধারণেরও যদি সেই মত হয়, জার কাজে 

এ €থকে সেই" রকম ফল পান, তবেই আমার শ্রম অ্পূর্ণ 

সফল হইবে । 
রসুস্থ হইয়া জ্বর হইয়াছে ; রঙ্গের পরিপারু না হলে 

কুইনাইন খাওয়ান হইবে না; খাওয়াইলে ;যোগী বড়ই 
ভুগিবে--বড়ই কষ্ট গ্লাবে। পাড়ার্গায়ে-_সহরেও . নয়, 

*এমন নয়__ছেঁলে, বুড়; জোওয়ানের মুখে এই কথা। ,শুছু 

৷ এই ভুলেই বে কত লোর্কের জীবন: নট হইয়াছে» আগ 
হইতেছে, তা বলা যায় না। রসের পরিপাক্**করিতে দিয়া, 
অনেক" জায়গাঁয়_-অনেক জায়গায় কেন, প্রায়ই-আমরা 
"রোগীর জীবন পরিপাক করিয়। ফেলি। আজ ঘ্বরছ হইয়াছে, 
আজই কি কুইনাইন দেওয়া যায়? জার- ছুই একটা : জ্বর 

না দেখে কুইনাইন দেওয়! হবে না। এ রকম বন্দোর্ত্ত 

কোনও রোগের সঙ্গে--বিশেষ ম্যালেরিযা-্বরের সে. 
| খাটে না: আজ যেমন "বর ছাড়িল; কাল তেমন ছঁড়িবে 
|... ৮৭ | 
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কফি না, তার ঠিক কফি? কাল্ঘ্বরে রোগীর ফি অবস্থা 
ঘটিবে, কে বলিতে পারে ? লোকের এ রকম ভয়ও লাই-_ 
এ. রকম ভাবনাও নাই--কেমন করিয়! থাকিতে? এ সব 
যে জ্ঞানের কাজ। এই জঙ্গে, ম্যালেরিয়া"্তবরের এমন 

বঙ্ষান্ত্র__কুইনাইন্--থাঁকিতে জামানের দেশে এত লোক 
মরে। গায়ের তাঁত থাকিতে কুউনাইন খাইতে নাই ; খাইলে 
স্বর বাড়ে-_দ্বর আট্কাইয়! যাঁয়--রোগী ভোগে। এ 
ভুলেও রে কত লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে আর হইতেছে, 
ত| ধলা ঘায়না। আমাদের দেশের লোকের এই প্নকম 

ভুল শুদ্য়ৈ 'দিতে পাঁরিলে, দেশের যথার্থই হছিত করা হয়। 
ছোট খাট হিত নয়__দেশের লোকের জীবন রক্ষা কর!*হয়। 
এই জন্যে, এ সব ভুল শুদ্রে দ্দিতে ঘত দূর চেষ্টা করিতে 
হয়, তা করিছি। 

“. খুটু-আখুরেরাও বৈ পড়িয়া! রোগী ভাল করিতে পারি- 
বেন--চিকিৎুসা৷ করিয়া লোকের রাছে ঘশ পাবেন-_এটা 
আমার বড়ই ইচ্ছা । এই ইচ্ছ। বজায় রাখিয়৷ বৈ খানি 
'লিখ্ষিছি। এবৈ খানিতে আমার সে ইচ্ছা কদর সফল 

হইবে, লাধার্নপেই ত। বিচার করিবেন। 
খু্ট-আথুরেদের জণ্ডে বৈ লিখিলাম বটে; নি পড়ো 

পণ্ডিত্দেরও পিখিবার এতে অনেক কথ! থাকিল। 

ধৈ খানির অ্বর-চিকিসা মাম দিইছি; কিন্তু এতে শুদু 
সবরের চিকিৎসা নাই। ডাক্তরদের কুসংস্কার-রোগেরও 
নেক চিকিৎসা! বাছে; সমাজেরও 'অনেক কুসংস্কার 
রোঁঠৈয় চিকিতুসার কথা আছে। 
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বৈ খানির মাঝে মাঝে লেখা আছে-কাল, রাঞ্জে 
একটা রোগী. দেখিতে গিইছিলাম ; দিন আষ্টেক হুইল 
একটা রোী' দেখিতে গিইছিলাম ; দিন পোনর হইল একটা 
রোগী দৈখিতে গিইছিলাম। কোন্ তারিখে দেখিছিলাম, 
তা লেখ! নাই। চৈত্র আর বৈশাখ এইট ই 'মাসর মধ্যে 

সে*সব রোগী দেখিছি। 

ধলিকাতা 
১৬০ নং বহবাজার ইট আরীষছুনাথ মুখোঁপাধ্যায় | 
'২১শে তো্ঠ, ৮২৮৭। 
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ইহা. 
ভরলা । 

(প্রথম ৪ তীয় ভাগ পড়ির! ) 

ধেবক গ্র্জগবন্ধু সেন গুপস্ত প্রণাম শত সহত্র পূর্বক দিবেদন 
মিদ্ম্। মহাশয় আপনার নিকট *মাদৃশ ব্যক্তির কোনরূপ বাক্য 
প্রয়োগ কেবল বাচালত। ভিন্ন আর [কিছুই নকে, ইহা! জানিয়াও 
আপনার 'অনাধারণ পাও্তিতা এবং গুপবস্তা, আমাকে এপ্প চঞ্চল 
করিয়া তূলিয়াছে যে, আমি যত করিম্াও তুষ্তীস্তাব অবলম্বন 
করিতে পারিলাম ন1। 

আমার ' বৈথবংশে জন্ম, শ্ব্গীয় পূর্বপুরুষের! ৮পিতৃঠাকুর ক্অবধি 
অতি সম্মানের লহিত জাতীয় বাবসায়ের অনুষ্ঠান করিব গিযাছেন; 
বোধ হয় ব্রিষেণীর ঈশ্বরচন্ত্র কবিতৃষণের নাম আপনার মত বিজ 
চিকিৎসকের অবিদ্দিত নাই, কারণ বঙগদেশে অনেকেই অনুগ্রহ 
করিয়! তীঁহাকে লুচিকিৎসকের মধো গণনা করেন, সেই মহাত্মা 
আমার, পিত।; এইরপ পুর্ব পল্িচয় আমার পক্ষে গৌরবের 'হইলেও 
আমি আর তাহাতে অধিকারী নই। কাল গ্রভাবে বাল্যধালে জাতীয় 
ব্যুনায়ের মাকাত্বয বুঝিতে অক্ষম হুইয়। 'ইংরাঞ্জি পড়িতে প্রবৃত্ত হই, 
এবং বৎকিঞচন্মাত্ত ইংরাজি অভ্যাস করিয়া বিষয় কর্ম করিতে আর 
করি। ' পরে জানোদয় এবং খয়সের কিঞিৎ গরিমাণ হইপে' মনে মনে 
্ববৃত্বি পরিত্যাগের জন্ভ ক্ষোভের উদয় হয়। কিন্তু ততৎকালে সংস্কৃত 
ভাষা রাঁতিমত ফুঁত্যাস করে আভোপান্ত আহুর্ষেদ শান্তর বা মেডি- 
ফেল কলেজে নিয়মিত অধ্যয়নের কাল না থাকায়, নিজ নিজে 
যতদুর পারা যায়, চিকিৎসা-শান্ের অচ্দীলনে গ্রবৃ্থ হইলাম । .ডাক্কানি। 
বৈস্ত ও হোমিওপ্যাথিক বিধরের ইংাজী, বালা, ও সংস্ত ভাবা 
সুতরিত পুপ্তক ঘকল অধারম ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎস1 আরস্ত করিজাম। 
প্রায় বার ধৎদর গন্ত হ্রইল এই কার্থা কম্ধিতেছি, সুতর!ং কুবিতে 
পা ধন পারি, জনেক চিকিৎল| বিষয়ক ুত্তক অধ্যথস হরিকাছি। 
ইংরাজি দাহলা, ধ! সংস্কৃত ভাষার চিফিৎনা বিষয়ে দুদ্ধন পুত 
গধাপিষ্ই হইলেই আছি উদ! কেন করিম থাকি । 
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এইরাপে অনেক পুঙ্তক পড়িবাষ্থি বটে, কিন্তু আপনার সরল 
জর-টিক্রিৎসার বত পুস্তক এগাবৎকাল পধ্যস্ত জামার নয়লগোচয় 
হয নাই। এই পুথ্ক খালি চিকিৎলা"শান্জ সাগরেয় একটী মহামৃপ্য 
রত ইহার /ভাবা বেক়প প্রাঞ্ল, চিকিৎদার রীতিও সেইন্গপ 
নৈপুণ্যের লহিত লিখিত। এই পুস্তক খামি মাদৃশ হাতুড়ে চিকিৎ- 
মকের এবং ঈরিজ্র গৃহস্থের পক্ষে যে কত উপকারী .তাহা বর্ণনাতীভ। 
অধিক কি, ইহা! ম্যালেরিয়া! দঞ্জ দেশের অনৃতত্াওস্বরূপ বলিলে অত্যুন্তি 
হয় না"। আমার ভাবার" গ্রসর় অতি অল--এতাদৃশ মহামূলা পুগতকের 
সমুদার গুণ প্রকাশ কষ্গিতে অক্ষম । তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, 
যে উদ্দেশে ইহ। পলচিত হইয়াছে, ইহা দ্বার। তাহা সম্পূর্ণক্নপে সাধিত 
হইবে সঙ্গে নাই। আর ইহ! রচনা করিয়। আপনার অন্ত কোনরূপ 
|ত.হউক বা না হউক, সহ সহত্র দকিপ্্ ব্ক্ির প্রাণরক্ষার জনা 
যে অসীম পুণ্য সঞ্চর হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় ' নাই। এক্ষণে 
রটমস্বরে নিকট গ্রার্থন। এই যে, তিনি আপনাকেননীর্ধজীবী কিয়া 
শাশানাখস্থা প্রাপ্ত বঙলদেশকে পুনরায় লোকালয় ককুন। উপসংহাগন 
"ময়ে জিজ্ঞান্ড এই যে, সরল জর-চিকিৎস। কি দ্বিতীয় খণ্ডেই সম্পূর্ণ 
ইঙ্গাছে, অথব! আরও চলিবে? আপনি যে দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন 
শ্লিগ্রামন্ছ ডাক্তারদিগের জন্ভ একখানি মেটিরিগ্! মেডিকা লিগিযেন, 
গাছ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? ক্বপ! করিয়া! খদি এই পত্রের উত্তয় দ্েন। 
'বে আফি শ্রীচরণে তিযবাবিত্ব হইব। ইত্তি-. 
] ২০ কাক ১১৮৯। 

(লোকো আফিন, 
এস পি) ভি) রেজওয়ে, লাহারী। 

খগনার সরল জর-চিফিৎসার খিতীক্জ ভাগ প্রকাশ হইগাছে কি 
| জালিতে ইচ্ছা করি। প্রথম ভাগ প্রকাশ করিয়া! বগদেশের 
'শেষ উপকার করিগ্নাছেন। এমন কি, আঁধার এত দু বিশ্বাল খে) 
[পনার জর-টিকিৎদায় নিযসানসায়ে জুয়-যোগী চিফিৎসিত হইলে 
রেজার কোগী দরিবে ন!।' আপনার জ4-1কিৎস! ওপ্রকাশের পর 
“তে জমি হত খুলি জগণকোনী দেখিয়াছি, একটীও বয়ে" নাই। 
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আমার তের বৎসরের বছদর্শিতায় যাহা! ন। হইয়াছে আপনার জর- 

চিকিৎসায় তাহা হইয়াছে। ১৮৮১, ৫ই ফেব্রুয়ায়ি। 

ভরীশ্রীপচন্্র রা । নেটিধ ভাক্তার 
হরিনাতি দাতব্য চটিফিৎসালয়। 

মান্ভবরেযু-_ 

মহাশন্ন! অনেক দিন হইল আপনি ছুই থণ্ড.“নরল জর* 
চিকিস।” লিখিয়াছেন ইহার মধ্যে অনেক প্রশংসা পত্রও পাইয়াছেন, 
সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক লেখা বাছগ্য। কিষ্ত গ্রন্থ 

ছুখানি পড়িয়া, আমি এত সুখী হইপ্াছি ষে ছু কথা না বলির! থাকিতে 
পারিলাম না । 

আপনি এই বৈ-দুখানি লিখিয়া অনেক হাতুড়ে ভাক্তরকে বিশ 
ডাক্তার করিয়াছেন। যে সকল গৃহস্থ চিকিৎসাভাবে মার! বাইর্তেছিল, 
এই বৈ পড়িয়! তাহার! নিজেই মুচিকিতসায় ধম প্রাণ উত্তয়ই রক্ষা 
ফবিতেছে। 

মেডিকেল গুলে তিন বংসর ব্ড় বড় নাম জাদা ডাক্তরের উপ. 
দেশ' শুনিয়া ও বৈ পড়িয়া! যে ফল নাহয় আপনার বৈ আগাগোড়। 
একবার পড়িলেই সে ফল হুয়। তীহাদের, মৌখিক ও লিখিত: উপ- 
দেশ উতয়ই এত নীরস ও গোলমেলে ধে ফোন রূপেই, তাহাতে 
মন নিবি হইতে চায় না। এই জন্ত অমেক ছাত্র স্কুচের বেণেঃ' বলি 
নিশীর কোলে শাস্তি লাভ করেন। বলা বাছ্ল্য যে এক খান। নভেল 
পড়িতে  নুখ, আপনাক়্ বৈ পড়িতেও সেই সখ) এতেও ধদি শিক্ষা 
নহয় তথে আর শিক্ষা হবে কিসে? ফলতঃ কিরে শিক্ষা! দিতে হয় 
তাহ! আপনি ধেমন বুঝেন এমন ধুঝি বড় বড় ডাকয়েয়াও যুঝেন ম1। 
এবং কেবল এই কারণেই তাহাদের পরিবর্তে আপনি শিক্ষক হইলে 
ইংরাজি ক্লীসের. ছাত্রের! বাঙ্গাল! ক্লাসের ছাও্দের সঙ্গে আটিতে 
পারিতেন না) € : 

ধরেজী কামের ছাঁগণ বোর হগ্গ আপনার বৈ গড়া গ্বখ। জলক 
ঘমে করেন। কিন্ত এ গণ। রাখিয়া তাহার] বা ঠকেম। ধাহা হউক 

খাঙ্গার! রু+সের 'ছাব্রমির্গকে আমার অনুরোধ তাহারা পরীক্ষায়. পাশ 



রি ১৮ না 

হইবার জনা যে বৈ কেন পাঠ করুন ন। প্ররুত শি ল্ত করিবার, 
জন্য যেন যু বাবুর বৈ গুলি সঙ্গে সঙ্গে রাখেন । 

আপনি ধেশ্নন সরল ভাষায় ভাল বৈ লিখিয়াছেন, তেছন ইহার 
মূলাও মল করিয়াছেন । ইহাতেও বদি লোকে আপনাকে উৎ- 
সাহ না দেয়,তবে আর কিসে দিবে? ৰ 

যাহা হউক ভরসা করি আপনি অর্থের দিকে ্ট না করির| ক্রমে 
প্রাকৃটিন অব মেড়িপিনের যাবতীয় রোগের এইরূপ সুন্দর বর্ণন! 
করিয়!* দেশের হিত করিবেন । ধন স্থায়ী নখ, কিন্ত কান্তি স্থায়ী। 
১২৯০ ৩* পৌর । টাঙ্গাইল কেদারপুর। 

বিনয়াবনত 

প্রীচন্ত্রকিশোর বনু ডাক্তর। 

- মহাখ্মন ! 

আপনার নিকট এই পকরানি লিধিতেছি আর আমার চচ্ষু দিয়া 
টন্টস্ করিঞ্জ! জল পড়িতেছে। কেন? এইমাত্র আপনার সরল 

জ্বর-চিকিৎস! পড়িতেছিলাম। গুভক্ষণে আপনার জন্ম হইয়)ছিল। 
শুঁভক্ষণে আপনি ডাক্তরি চিকিৎস| শিখিয়াছিলেন। আর করেকর্জন 
ডাক্তর৪ যদি আপনার মত হুইতেন, তবে কি আজি বাঙ্গাল। দেশে এত 
লোক অকালে মরিত? আপনার ম্ধাত্রী-শিক্ষা” আপনার “শরীর*পা লন? 

আপনার জবর আরণব যাহ) ন! করিয়াছে, এক 'সরল জর-চিকিৎগাতেঃ 
ভাহ! করিবে। এবৈ খানি গড়িক়। ধাহার যাহা ইচ্ছা বলুন মামার 
ঘদয় আপনার প্রতি এত কৃতজ্ঞ হয়, যে আমার কান্না জগূসে। পুপ্তকেট 
প্রতি পত্রে আপনার ফেশ হিতৈধিতার অনন্ত দৃ্টা্জ দেখিয়া* আমি* 
'অবাক্হই। এক $একবার মনে হুয়। আপনাকে কাছে পাইলে ক্ষুর 
জলশদরী আপনার পা ছ খানি ধুইয়! দিতাম। ধন্ত আপন্ি। যোড়- 
হতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাকে তিনি দীর্ঘদীবী করুন। 
অ[পান যে দেশছিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ? তাহা যেন দীর্ঘকাল ধতজিয়। 
গালন করিতে পারেন! আপনি কি পুরস্কার চাছেন ? যদি টাছেন ভবে 
তাহারও অভাব নাই। «ধে আপনার বৈ পড়িঘাছে, সেই যে আপনাকে 
কত ধন্তবাদ দিয়াছে তাহা. বলি শৈষ করিবে? সেই ধর্তবাদস্খলির 
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যদি আকৃতি থাকিত, আপনার ঘরে বাড়ীতে আটিত না। আমি গতি 
করিয়াছি এখানে যত গ্রামা চিকিৎসক আছেন, তীহারিগকে আপনার 
বৈ পাঁড়তে প্রবৃত্বি দিব। না গুনিলে পার ধরিয়া পড়াইব। 
১২৯* সাল ওর! আশ্বিন। | প্রণত শ্রীশশধর রা 

ভাঙগ। পোঃ আঃ জেল। ফরিদপুর, মাণিকদহ। 

শরদ্থাম্পদেষু-- 

যাহারা পৃথিবীতে আগিয়াছে কিসে তাহাদের রক্ষা হয়, কিসে 
তাঁহারা দূঢ় ও বলবান হইতে পারে এটি প্রথম চিন্তার বিষয়। তারপর 
বিভ্ভা, ধর্ম ও বিষয় কাধ্য। কিন্ত আমাদের দেশের লোক আগের কাজ 
আগে না করিয়!, গোড়ার দিকে ন। তাকাইয়া আগায় জল ঢালিতেছেন। 
রোগে রোগে যদি দেশটাই উচ্ছিন্ন গেল তবে আর রাজনৈতিক আন্দে।- 
লন ও ধর্মের আন্দোলনে কি হইবে? দেশের বড় লোকদিগের এই অবশ্ঠ 
কর্তব্য'গ্রথম ও প্রধান কার্ষেয অনবধান যার.পর নাই আক্ষেপের বিষয়। 

কিন্ত আপনার জর চিকিৎস। প্রভৃতি পুস্তকগুলি দেখিলে ও আঁপ* 
নাকে মনে পড়িলে এই আক্ষেপের অনেক সাত্বন! হয়) বঙ্গ দেশ আপ. 

নার নিট অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ! আপনি চিকিৎস। বিষয়ে বঙ্গ 
দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন । 

জাপনার ছুই খণ্ড জর-চিকিৎসার প্রচারের পর অবধি অসংখ্য লোক 
আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষ! পাইতেছে, ভাঁক্তরের তিরিটের দায় ও অনর্থক 
উদ্দেগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। . ইতিপুর্ে বাঁটীঠে জর” হইসে দশ দিক্ 
অন্ধকার 'দৈখিতাম্, 'এখন ডাক্তরের সহিত তর্ক করি এবং অনেক সময়ে 

তাহাদের, শ্রম বুবিটডৈ পারি। তাই বলি আপনি চিকিৎসা! বিষয়ে বঙ্গ 
দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন । গোধরতাঙ্গ। ৪ঠ, ঝার্তিক . 

' শন . .. 

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়। 

“খাননীয় মহান ! 
আমি অঞ্জন অথচ দিত, কতা ধংসাবের 'পাদলিগ অথব। 

কগণ্য। * ্রন্কৃতি আমাকে কেবল এই একটীজ্ঞান দিগাছেল, যে জীবন 
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ও অর্থ তুপ্যমূল্য নহে । জীবন রক্ষার্থ সর্বস্বান্ত কর! যাইতে পাঁরে। 
এই একসাত্র জ্ঞানেই আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িয়াছি এবং এমন 
সুখের নংসার আমার পক্ষে নরক-তুল্য ঘ্বণার সামগ্রী হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
জ্ঞান থাকাতে ঘাটাতে কাহার পীড়! হইবামান্র ডাক্তর আনি, এবং 
তাহার প্রত্যেক আদেশ প্রতিপালন করিব! থাকি। কেননা চিকিৎদা 
সম্বন্ধে নিঞ্জে কিছু. শিখি নাই। ডাক্তরও যে সে মহে-দ্যাসিষ্ট্যাপ্ট- 
সার্জন) ইহার ফঞ্ এই হইয়াছে ঘে, খার মায়ের মঞ্চে আমার গৃহে 
এক মাস৪এতাল যার না। ১২ ব্সরের মধ্য ৩ জনের ভয়ানক বাতঃ- 

শ্রেক্স-বিকার হয়? এবং তিনজনই ৩* দিনের কমে অন্ন পার নাই। 
শুদ্ধ ইহাই নহে ছুটি হষ্টপুষ্ট বলবান পুত্র-রত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। 
আমার বয়ঃক্রম চলিশ বৎনর। দারুণ পুত্র শোক, সাংসারিক কষ্ট অর্থ- 
নাশ ও ক্রমাগত সাংসারিক পীড়া আমি ইহারই মধ্যে বলিপলিতাদিতে 
আত্রান্ত হইয়াছি। লোকে বৃদ্ধেরও কত আশা ও কত গুরস! দেখ। 
যায়, আমি ঘোর নৈরাশ্তে ভাসিতেছি। এতদিন ভাবিতেছিলাম 'দৈব. 
উপদ্রধ নিবারণার্থে যথাসাধ্য £চষ্টা করিয়াও যখন কিছুই করিতে পারি- 
লান্ত না, তখন পূর্ব জন্মের মহাপাতকই আমার সকল র্েশের হেতু। 
* কিন্তুডুর্ভাগাক্রমে করেক দিন হইল আপনার জর-চিকিৎদ! আমার 
নয়ন পথে পড়িয়াছে, নিস্তব্ধ শোকনিম্ধু আবার উপলিয়। উঠিষ্ঠাছে। 
গড়তে পড়িতে আপনার পবিত্র পুস্তক অশ্রঞ্লে অপবিজ করিয়াছি। 

বেশ করিয়া দেখিলাম ১1" মান পূর্বেও যদি ইহা পাইতাম, তবে নিশ্চয় 
বঞ্িত পারি আমার গৃহ চিন্নদিনের জন্ত এমন অন্ধকারময় হইতে দিতাম 
না। জ্ঞানসর্ণ ডাক্তরের চিকিৎস! প্রণালীর সহিত আমার মৃঢ় চিত্তে 
স্বতই অনৈক্য ঘটিতেছিল, কিন্তু ভয়ে তাহার বিরুদ্ধ কাধ করিস্তে পারে 
নাঈ। তখন এই পুস্তক পাইলে আমার যনের জো হি ঝাড়ি 
সস্তানটিও বাঁচিত। * 

শ্সমা্জ ডে! জ্বর মত গিরাছি। বদি শীঘ্র না মরি, তঝে শেষকালে 
'ক্ষাবৃত্তি উদ্বন্ধন অথবা! বিষ ইহার একতম আশ্রয় করিতে হুইবে। 
কন্ধ আমার মত সামান্ঠ প্রাণী থাঁকিলেও যা) না থাকিলেও ভাই। 
কম্ত ধ যেছুটা শিশু আমার অদৃষ্ট ভাকতরের লোমহর্ষণ ত্রমে ঘটনা 
শ্রাতে ভাদিয়! গেল, তাহার! থাকিলে হয় ত কালে অনেক কাঞ্জ 
করিতে পারিত। কিছুই হইল না, সমস্তই আমার স্বপ্রবঃ বোধু হই- 
ভছে। আমার অদৃষ্টে বাহাই হউউনক,,আপনার এই পুশ্তক দ্বারা অপর 
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সাঁধাঃগের সবিশেষ উপকার হইবে, অনেক পিত| মাতা শোকের আল। 
হইতে রক্ষা পাইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে ঠিক এই ধরণে একখানি 
সাধারণ রোগের চিকিৎস। পুস্তক প্রস্তুত করিয়া রাজার অনুমোদিত 
হত্যাকারিগণ হতে শ্বদেশকে রক্ষ। করুন। এই সক অসম্বপ্ধ গ্রলাপ 
পিখিয়া কি হইল কেনই বা লিখিলাম? মনের আবেগ, ধোকের তীব্র 
দহনে স্থির হইন] এই কাণ্ড করিয়া ফেলিলম; অপরাধ মার্জন! 
কপ্সিখেন। ডান্তর কিরূপে জীবন্ত মস্তক ইবায় চিবাইর চিবাইয়া 
থাইয়াছেন, যদি জানিতে চান তবে পরে লিখিব। 

১২৮৯। ৮ই পৌষ । নিবেদক শ্রীমহিমচর্ত্র মুখোপাধ্যা 

গোবরডাঙগ। স্কুলের হেড পণ্ডিতেয় নিকট। 

পরম পু্জনীতর প্রীলপ্রীযুক্ত বাবু যছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
ডাক্তর মহাশর শ্রীচরণ কমজোযু। 

মহোদয় 

আমি একজন দামান্ হাতুড়ে ভাক্তর। চিকিৎস। ব্যবসান্ব অবলগ্বন 
করিয়া যৎসামান্ত উপার্জন করিয়৷ থাকি। প্রথমতঃ প্রাকৃটিগ অব 
মেডিসিন ও মেটরিয়। মেডিক1 প্রভৃতি কতিপয় চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তৎ 
£কঞ্চিৎ কিঞিৎ পাঠ করিয়া তন্বার]'বৎসাষান্ত গ্রকার চিকিৎদা 
চালাইতেছিলাম। কিন্ত ট্ক্ত পুত্তক সকল অত্যন্ত ছুরছ 'এবং সকল 
জ্ংশ পছজে বোধগম্য নছে। গুরু উপদেশ ব্যতীত তাতে সহজে 
জ্ানল'ভের সম্ভাবন! অতি অল্প, স্থৃতরাং এ সকল পুস্তক বিশেষ আয়ত্ত 
করিতে পারি নই। তদস্তর আপনার কৃত সরল অরচিকিৎস! পুস্তক 
উত্তর ধু. গাঠ করিত! জন সমাজে চিকিৎসক বলিয়া পরিচক্ক দিতে আর 
পূর্বের ভায় তত সন্কোচ বোধ হয় না, গ্রত্যুত স্থল বিশেষে বৃড়, বড় 
ডাজরদিগে সমকক্ষ হইতে পারিব, এমত আশ! করি। ! 

মহাশর যে এদেশের কীর্ঘুশ উপকার করিয়াছেন, তাহা মৎসৃশ 
ক্ুত্র জনের সাধ্য কি যে লিখিয়া ব্যক্ত করে? 

সন ১২৮৯1 ১৭ই পৌষ । স্্ীরামভারক কোঙয়। 
পোষ্টাফিস বোলপুর, ছিল! বীরভূম । সাং বিলান্ধি।. 
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সম্পাদক মহাশরের কলমে বাহ! বাহির হইবে, তাহাই অবার্থ গুরু. 
মন্ত্র। ধর্দিও মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বাঙ্গালা শ্রেণীতে 
কিছুকাল পড়িয়! প্রায় :৪ | ১৫ বৎসর এই বাবদ! করিয়া আলিতেছি, 
এবং অনেক সময় অনেক বিজ্ঞ (আম! অপেক্ষা! ) চিকিৎসকের চিকিৎসা- 
প্রণালীও দেখিয়াছি, কিন্তু অর-চিকিৎসার এমন স্থুপ্রণালী আর দেখি 
নাই । 

আমর! পাড়াগীয়ে ধাকি, জর লইয়াই আামাদিগের বত বুঞ্জরগ 
ইহার ূঢ্ব যে লমন্ত জরে রোগী" গুলি ছট ফট করিয়। মরিত, অর 
চিকিৎপার উপদেশ অন্গদারে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি মৃত্যু 
দুরে থাকুক? ৩৪ দিনের মধোই অধিকাংশ আরোগ। লাভ করে, আর 
আমাদের দেশের কবিরাঁঞজ মহাশয়ের! অবাক হইয়। চাহিয়ী থাকেন। 
১৮৮০ ১০শে নবেম্বর । 

্রীপ্যারিলাল সেন গু--পাঁজির!। 

* মহাশয়! 

অদ্য কয়েক দিন হইল আপনার ''সরল জ্বর.চিকিৎন1” আনাইয়া 
পড়িয়। ধার পর নাই উপকৃত ইইয়াছি। আমি কলেজে পড়ি নাই, কিন্ত 
রাঝনা্সন্থ্র থিয়রি, এবং গ্রাকুটিন গরভৃতি কতকগুলি ইং রাজী, এবং 
বাঙ্গাল! বৈ'দেখিয় যত উপকার ন। পাইয়াছি, এই পুস্তকে স্ সম 
উপদেশ পাইয়াছি। যিনি এরনপ করিয়। গরুফে মানুষ করিতে পারে, 
তাকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি! 

আপনার রচনার প্রতি আমার এমন শ্রদ্ধা হইয়াছে যে আপনার 
রিতঞ্যে বয়েক খানি বৈ মাছে সকল গুলিই ন| পড়িয়! থাকতে পারি- 
তেছি না। 

নিবেদক শ্রীশা।মকিশোর রাঁয়। 

গ্রাম-ঘুড়কা, প্লোঃ-_বাঁয়গঞ্জ। (সিরাজগঞ্জ ) 
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সেবক শ্রীপ্রাপহরি শর্বণ, প্রণাম নিবেদনম্- 

আপনার ক্কৃত সরল জর-চিকিৎস।ব! গ্রাক্টিস অব. মেডিলিন ১ম ও 
২য় ভাগযাহার প্রভাবে নেটাব ভাঁভগর মহাশয়গণ সর্বত্রে সুখ্যাতি ও 
সন্তোষলাঁভ করিতেছেন উক্ত ২ খানি পুস্তক এবং ৪লাউঠা ৪ কুইনাইন্ 
প্রয়োগ নামক "একথানি আপনার প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক এই করখানি অল্প 
মূল্যের পুস্তক মামার পক্ষে বনু মূল্য হইলেও ক্রয় করিয়। ও আপনার 
অন্থমতি মতে একটা তপমান-যন্ত্ ক্র করিয়া প্রত্যেক রোগীকে আপনার 
মতে চিকিৎস: কিয়া সব্থত্রে কৃতকার্য্য হুইয্জাছ। মহাশয়,আপনার পুস্তক 
সমূহের অসাম গুণ ও আপনার অদীম উদারতার পরিচয় উক্ত পুস্তক 
সমূহের প্রত্যেক পংক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। বোধ করি আমিও 
আমারন্তাক় বিদ্যাহীন হুইয়াও চিকিৎস! করেন, এমন ব্যক্তিগণ কখনও 

ব্রংকাইটিদ, নি়মোনিয়াঃ প্ুরিসি ইত্যাদি সকল রোগের নাম, ম্বতাব 
কারণ, পরীক্ষ! ও চিকিৎসা করিতে কখনই সক্ষম হইত না। কিন্ত 
মহাশয়ের অসীম করুণ! গুণে কেখল মাত্র ২. টাকা ব্যয় করিয়া সকলই 
অনায়াসেই কার্য চালাইতে পাবিতেছে। 

মহাশয় যথার্থ বলিতেছ্ছি যে, আমি আপনাকে দেবত! তুল্য মনে 
করিদা পূজা করি। 

আপনার অল্নুগৃহীত ও প্রতিপালিত 

্ীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় ॥ 

সাং ডুমরদহ, নসরাই পোষ্টাফিন। 

প্রিয় মহাশয় ৃ  

মরল জ্বর-চিকি ৎস! যে গ্রপাদীতে লিখিত হুইয়াছে তন্বাপ্প। অব্যব- 
সাদী কেন ব্যবসারীদেরা৪ যথেষ্ট উপকার হুইবে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ 
প্রকাশিত হইয়াছে কি ন! জানাইলে সুখী হইব। এ পর্যন্ত যত চিকিৎম। 
গ্রন্থ বাহির হইগ্নাছে আপনার স্তান্গ কী প্রপাঁলীর লেখ আমি দেখিতে 
পাই লাই। | ূ 

চিকিৎসা দর্পণ পাঠে নিত্য নূতন নূতন চিকিৎসা-প্রণালী জানিতে 
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পারিতাম ; কিন্তু হুর্ভাগয বশতঃ আপনি নিদয় হইয়া সে থে বঞ্চিত 
করিয়াছেন । ১২৮৯, ১৪ ফান্তন। 

একান্ত বশীভূত প্রীকষ্চগোবিঙদ ম্ভুমদার। 
নুসঙ্গ, দুর্গাপুর, জেল! ময়মন পিং । 

. মহাশয় আপনার প্রণীত সরল জর-চিকিৎস! পুস্তক'খানি পাঠ করিয়। 
ষে কি প্রর্ধাস্ত প্রীতিষ্লীভ করিয়াছি, তাহা! লিখিযু। শেষ “করিতে পারি 
না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যাহার| এই পুস্তক খানি ক্রয় করিয়। 
পাঠ করত উহার ওষধগুগি ক্রয় করিয়! গৃছে বাখিবেন, তাহাদিগকে 
আর ডাক্তর ডাকিতে হইবে না। এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক আর হয় নাই, 
হইবেও ন|। 

১৮৮০ | ১৮ই অক্ীব্র। শ্রীনকুডচন্ত চট্টোপাধ্যায়। 

মনিহাবাদ। 

“সম্প্রতি মহাশয় পরল জর-চিকিৎস নাম দিয়া যে পুস্তক খানি প্রস্তুত 
করিয়াছেন, তাহা কিবা দীন কিব! ধনী সকলের জররূপ তমোনাশের 
মরকত মণিশ্বরূপ হইয়াছে । তাহাতে জগতের যে কত উপকার' হই* 
তেছে ও হইবে তাহার সীম। নাই। এমন অত্যুতকুষ্ট গ্রন্থ কখনও মুদ্রিত 
হয় নাই বলিলে অতুযান্তি হয় না। আমি যেকেবলপ গ্রন্থ একখানি 
উাঞ্ষে আন্কুয় পাঠ, করিয়া, এই কথা বলিতেছি, এমন নহে । এখানে 
ভাল চিকিৎসকের অভাবে অগত্যা। আমাকে ৮।৯টা বালকের ওটা বালি 
কার, ৪টি স্ত্রীলোকের, ৫টি পুরুষের চিকিৎসা করিতে হইগ্রাছে। কেবল 
আপনার জরুচিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া রোনীর অভিভাবকের দ্বারা" 
সাপফেট অব কুইনাইন ক্রয় করিয়। আনাইয়. আপনার ব্াবস্থানুযায়ী 
মেঝ্জ' করাইন্বা সকলকেই আরোগ্য করিয়াছি। 
[৯৮৮০1 ২*শে ডিসেম্বর | শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত। 

ফালিকাঁপুর মডেল স্কুল 

বোধ হয় আপমাদের কাহারও প্রবিদিত .নাই যে,প্রামাছে এই 
মহেশপুর গ্রাম তিন বধমর হইতে ম্যারেরিয়! জরে প্রপীডিত্ হইতেছে। 
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ডাক্তর পেরি সাহেব গ্রভূতি অনেক অনেক বিজ্ঞ ডাক্তর ও কবি. 
রাজের চিকিৎস! দ্বারা কোন উপকার ন! দেখিয়া, আমি বনগ্রাম সব 
ডিভিজনের ভূতপুর্বব ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট. দেশহিতৈষী: :মান্যবর শ্রীযুক্ত 
বাবু তারাপ্রসাদ বন্দে/পাধ্যায় কর্তৃক অত্রস্থ মিউমিসিপাল অফিসে 
প্রদত্ত আপনার সরল জর-চিকিৎস। পুস্তক দৃষ্টে এ ব্যাধি হূইতে প্রায় 
ছয় শত লোককে মুক্ত করিয়াছি। প্রত্যেক গৃহেই আপনার এই পুস্তক 
এক এক খানি থাকিলে দেশের যে বহুল উপকার সাধিত হইবে, তাহ! 
বলা বাহুলা। 'পুস্তকেম ভাষ! এরূপ সরল হইয়াছে যে, সকলেই 
অনায়াসে বুধিতে পারেন।' আমর কায়মনোবাক্যে , প্রার্থনা করি, 
আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া! এই প্রকার মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন 
কষ্পত দেশের মঙ্গল বর্ধন করিতে থাকুন। ১২৮৮। ১১ই ভান্ত্র। 

শ্রীকৈলাশনাথ রায়চৌধুরী, মহেশপুর । 

মহিমা বরেধু--* 

 প্রণতি পূর্বক সবিনয় নিবেদন মিদম্। 

মহাত্ন্! তয়ঙ্করী (ম্যালেরিয়1) পীড়া পিশাচীর প্রভূত পরাক্রমে, 
অন্মদ্দেশ একবারে উৎমন্ন প্রায় হইয়! গিয়াছে । তথাপিও, সেই দুর্দাস্তার 
ভীষণ উদর এখনও যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহ] বোধ হয় না । ৬ বর 
শরৎ ধতুর শেষ ও হেমন্তের আগমন সময় গ্রাপ্ত হইলেই, সেই রাক্ষসী 
বিকট বদন ব্যাদান পূর্বক উৎসন্নাবশিষ্ট পল্লী গুলিকে গ্রাম করতঃ এক- 
বারে ক্র্ন রবাকীর্ণ করে। ছুর্ভাগ্য ক্রমে, এ গ্রদেশে উপযুক্ত ডাত্তর 
কি বৈদা, উভয় প্রকার চিকিৎসকেরই নিতান্ত অভাব,। বাহার! ধনবান, 
তাহার! দুর হইতে ( বছ অর্থ ব্যয় করিয়1) উপযুক্ত চিকিৎদক আনম 
চিকিৎসিত হন। দনিদ্রদিগের (আমার মত লোকর্দিগের) রক্ষার 
ভার কেবল করুণাময় পরদেশ্বরের অপার করুণার উপর নির্ভর করে। 
একে মঙ্গতি বিহীন,তাহাত্তে আবার হ্বদেশ মধ্যে চিকিৎসক নাই । ইহাতে 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর ভিন্ন উপায় কি। যে সকল চিকিৎলক আছেম, 
তাহাদের'চিকিংদার় অপকার ভিন্ন উপকারের কিছুমাত্র সস্ত/বন! নাই । 
মহোদয়! বিগত সন ১২৭৯ সাল হইতে ১২৮৩ সাল পধ্যন্ত প্রায় সৃ.১ 
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বংলর অসীম মন্ত্রণা (রোগ শোক ) ভোগ করিয়া পরিশেষে (১২৮৪ 
মালের কার্ডিক মাসে ) মামার একটী পরম বন্ধু উপদেশ ক্রমে আপনার 
প্রণীত 'কুইমাইন প্রয়োগ প্রণালী" নামক পুস্তক খানি ও ভর্লিখিত খধধ 
কয়েকটী য় 'করিয়! ব্যবস্থা দৃষ্ট পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়!, কৃতাস্তের করাল 
কবল হইতে ( এক প্রকার) নিষ্কৃতি লাত করিয়াছিলাম। তৎপরে 
১২৮৯ সালে আপনার প্রণীত “সরল জর-চিকিৎসাঁ, নামক প্রাক্টিস্ 
অব ঞ্মেডিসন ( দরিদ্রের জীবন পর্কু্ঘ বলিলেও* অতুক্তি হয় না) ক্রয় 
করিয়! তুর চিকিৎসিত হইর়1 ( ও আত্মীয় প্বজনের চিকিৎসা করিয়া) 
পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি । জবরাদি কয়েকটা রোগের চিকিৎসার নিমিত্ত 
এদেশীয় চিকিৎসকর্দিগকে ডাকিবার ( বেশী ) প্রয়োজন করে না। 
কিন্তু অন্ঠান্ত রোগের চিকিৎসার কোন উপায় করিতে ন! পারিয়া নিতান্ত : 
ক্ষোভিত হইতে ভয় রিমিটেন্ট ফীববের যে কয়েকটা উপসর্গের কথা 
লিখি্লাছেন, ষদি সেই ( ১৮টী) কয়েকটা উপসর্গের নিদান.ও চিকিৎসা! : 
বিশ্বৃন্তরূপে জানিতে পারিতাম, তাহা! হইলে এদেশীয় চিকিৎসক দিগকে * 
টাক না দিয়, তাহাদের কাড়ী হইতে টাকা !লইয়া আসিতে পারিভাম। 
অন্রঙ্গেশের সমস্ত অধিবাঁনীর সহিত এ অধীনের প্রার্থনা যে, অবশিষ্ট 
উপসর্গ*গুলির (লেখ! চারিটা বাদে ১৪টার) নিদান ও চিকিৎসাদি 
বিশদরূপে লিখিয়া জর-চিকিৎসার তৃতীয় হাগ খানি শীত্র প্রকাশ করিলে 
আমাদের সমস্ত দেশবাসীর জীবন রক্ষা! হয়। আর অধিক লিখিলে পাঠ 
করিতে বিরক্ত হইবেন, অর্থব৷ ভবাদৃশ ব্যক্তির বিরক্তের কথা, কোথায়? 

ভৃত্য প্রীযজেস্থুর সর্বাধিকাঁরী। জলামুঠা বরুড় ভেড়ী গ্রাম । 

- পোঃ আঃ ভগবানপুর, জেল! ফেদিনীপুর । 

শ্শ্রীচারণ কমলেধু-. 

সেবকন্ত গ্রণামা পায় পরার্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের সরল জয় 
চিকিৎন! নামক দুই,খণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া আমার মূঢ় চিত্তে জ্ঞানের 
উর্দয় হছইল। আজি প্রায় ২০ বৎসর চিকিৎসা ব্যবসা ক্ষরিতে ছ্ছি, কিন্ত 
এপ পুস্তক, কখন দেখি নাই। ্টৃহাতে যেরূপ উপদেশ জাছে বোধ 
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হয় স্ত্রীলোকে চিকিৎসা! করিতে সমর্থ হয়। এবং দীন দরিজ্দের ঘে ধন 
প্রাথ বাঁচান ঘায়, তাহাও যথার্থ। : 

সেবক শ্রীকালীপদ মজুমদার 
মোকাম কুটী পোড়াহাটা, জেমেস টুইডি সাহেবের জমিদারী । 

অসংখ্য প্রণতি পূর্বক নিবেদেন- 
মহাশয় আমি নবন্বীপে সভয়ে হোমিওপ্যাথিক ও *যবীলোপেখিক 

'মতে চিকিতসা! করিতেছিলাম। আপনার সরল জর-চিকিৎস1 পাঠ 

করিয়! ও তুদনুসারে চিকিৎসা করিয়া আমার এতদূর সাহস রদ্ধি হই- 
সা যে বড় বড় ডাক্তরদের সমক্ষে চিকিতসা করিতে আর ক্ছু মাত্র 
ভীত চই না] ॥ আপনার কুপায় এখন অধিকাংশ 'ভদ্রলোকের বাড়ীতে 

চিকিৎস। করিতেছি । ওলাউঠার চিকিৎসা! হোমিওপ্যাথিক মতে ফরি- 
তাম। গত ৮৭ সালের পৌষ মাসের ওলাউঠায় উত্ত' মতের চিকিৎসায় 
১টী রোগীও আরোগ্য না হওয়াতে অত্য্ দুঃখিত হইয়া এঁ ভয়ানক 
রোগের চিকিৎসার আর কোন ভাল পুস্তক হইয়াছে কিন! সন্ধান 
করিতে ছিলাম । আপনার বিশ্চিকারোগের পুস্তক সংগ্রহ করিয়! মহা: 

শয়েক্স উপদেশ মত ৮৮৮১৯ সালের উক্ত রোগের চিকিতস! করিয়া বিশেষ 
ফল্প্রাপ্ত হইয়াছি । গত মাঘমানে ১৯টী রোগীর মধ্যে ছুইটীর জীবন রক্ষা 
হয় নাই। বিদ্দিতার্থ শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করিলাম ইি। 

শীত্র মরল জবর চিকিৎসার তৃতীয় ভাগে বিবদ্ধি প্রীঃ1 ৪ যন্ষ্ঠ সংযুক্ত 
পুরাতন জরের চিকিৎন! বিশেষ করিয়া লিখিয়া পলীগ্রামন্থ ঘঃখী রোগী 
দিৎগর জীবন রক্ষ/ করিয়! অক্ষয় কীত্তি স্থাপন করুন। 

“.. * ২৩শে কান্তন। আপনার অপরিচিত ছাত্র 
নবহীপ, দেয়াড়। পাড়। শ্রীগ্রহলাদচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 

মহাশর-_ 
আমি চিকিৎসা ব্যবদারী। যথারীতি আমুর্বেদে।ক্ত ওবধাদি ছায়ায় 

চিকিৎস৷ করিতেছিলাম এবং »মাঘুর্কেদীয় গ্রস্থাদিও উপদেশ সহ যথা 
নিধি অধ্যয়ন ছেরিয়াছিলাম। পরে প্রথম ভাগ সরল জ্বর চিকিৎস! 
প্রাপ্ত হইয়। দেখিলাম পুস্তক পাঠু করিলে কাহারই উপদেশ লওয়া 
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কোনই প্রয়োজন রাখে না। আপনার কৃত গ্রন্থ গুলি যে অন্ধের ঘট 
এবং নব্য চিকিৎসকগণের দিব্য চক্ষু, তথ্ষিয়ে কিছু মাত্রৎ সন্দেহ নাই। 

| ্ ॥একাস্াস্থুগত 
জানুপে তা. --ইস্লামগাতি পোঃ আঃ প্রীগোবিন্দরাম ভৌমিক। 

এন্, শব, এস, রেল, দি আত্রাই । 

_ সী্রীচরপকমলেযু-_ 
আপনার" প্রণীত সরল জর চিকিৎসা ছই খও অতি কষ্টে সংগ্রহ, 

করিয়াছি এবং তল্লিখিত চিকিৎসা গ্রপালী যে আমাদের তার বিশ্তা বুদ্ধি 
হীন ব্যক্তির বিশেষ উপযুক্ত এবং আদরের সামগ্রী, তাহা! বল! বাহুল্য ।' 
মহাশয় যে এতদ্বারা অর্থ বিহীন নিষ্ব লোকদিগের সন্কটাপর ব্যাধি, 
হইতে সহজে ও অন্ন বায়ে পারত্রাণ পাইবার উপদেষ্টা তাহা, বল বাহুল্য । 
এমন্ কোন বাক্তি নাই যে, তজ্জন্ত আপনাকে ধন্তবাদ দিতে বিশ্বৃত" 
হইবে । প্রণত 

| সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র পাল 
 লক্ষমীকোণ, রাজবাড়ী পোষ্ট ( গোয়ালন্দ )। 

মহাশয়ের প্রকাশিত সরল জ্রর চিকিৎসা পাঠ করিয়া যে কতা 
উপকাক্চগ্্রাপ্ত হষ্রাছি, তাহ। এই সামান্য লেখনী হারায় প্রকাশ করিতে 
অক্ষম। আপনি বথার্থই একজন দেশহিতৈধী, ও আপনা এই "চু 
পুস্তকে ষে দেশের হিতদাধন করিবে, তাহা আমি বর্নিত চাই না. .দেশের 
সকল ক্লোক যাহার পড়িবার ক্ষমতা আছে, তাহারহি শ্বীকার় করিবৈ, 
তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনার পুস্তক খানির বাঁধাই 'ও কলেবর 
প্াহিতে যেমন সুন্দর হইয়াছে, গুণ যে ইহার কত তাহ! 'বলিতে পারি 
না। যদ্দি সাত আট দিন সর্ধঙগাই আপনার পুস্তকের গুধের উপর 
লেখনী রাখি, তাহা হইলে ষে আপনার পুষ্তকের গুণ বর্ণনা করিতে 
পারি এমত নহে, যদি কিছু অংশ পারি তাহাও মন্দেহ। নিজে পুস্তক 
পাঠ করিয়া! যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা! লিখিতেছি। যে রিষি- 
টেন্ট ফীবরে ৮১০ দিন চিকিৎস। করিয়া কিছুমাত্র উপশম করিতে পারি- 
তাম না, সেই জিমিটেন্ট ফীবরে আজ আপনার পুস্তকের ব্যবস্থার অন্- 
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সারে চিকিৎস। করিয়া 8৫ দিনে বিন! রেশে রোগী ভাল করিয়! 
উঠিতেছি। 

++ ধা ভট্াচর্য। 
১২৮৭। €ই পৌষ। কালপুর গ্রাম। 

মহাশয়, '. |] 

বঙ্গদর্শনে সমালোচন। দেখিয়া আপনার সরল জর চিকিৎস। ১ম ভাগ 
ক্রয় করিয়। চিকিৎসা করিতে আর্ত ক্ষরি। এ পধ্যন্ত যত গুলি রোগীকে 
দেখিয়াছি, সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এরূপ সরল ভাষায় বন 
মূল্য রদ বঙ্গতাষার কখন প্রকাশিত হয় নাই। আপনার তাঁষ যেমন 
প্রাঞ্জল বুঝাইয়। : দিবার শক্তি তেমনি অদ্ধিতীয়। ওধধ গুলি এমন 
অবার্থ যে, রীতিমত প্রয়োগ করিলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। 
২৪শে ফেব্রুয়ারি । 

১৮৮৬। জলণাইগুড়ি।  শ্রীদামোদর প্রসাদ রানি 
গ্রধান শিক্ষক, নন্দ্যাল স্কুল। 

তাতো 

ডি 

আপনার প্রণীত জর চিকিৎসা গ্রন্থধানি আনাইয়। যে কতদূর ফল 
পাইয়াছি, তাহা! পত্রে লেখা বাহুল্য ।" এ কেবল আঁপনকাঁর 'অন্ধের 
হাতে হষ্টি গ্রদান কর! হইয়াছে । আমি ২৩ বৎসর প্রাকৃচিস্ আরস্ত 
করিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু সাহস ছিল না। আঁপনকার ধাত্রীশিক্ষা ও 
অর চিকিৎস| এই ছই থানি পুস্ত ক.পাওয়াতে ক্ষমত! বৃদ্ধি হইবুষ্ছ এবং 
চিকিৎসার উন্নতি হুইর়াছে-_-অধিক লেখা বাহুল্য । 

১২৮৭1 ১২ই আশ্িন।. 
শ্রীহধীকেশ রার। ভ্ুগুর বাঁধ। 

বৈ ধাসি যে প্রস্তত করিয়াছেন, তাহাতে অল্প বৃদ্ধির লোককে উত্তম 
মন্লুধা করিলেন। কারণ বৈ খাঁনির এমন গুণ যে, একবার দৃষ্টি করিলে 
সকল কথ। ও দৃ্টাত্ত কলি স্মরণ থাকে ও বুঝিতে পারে। বাহার। 
পাঠ করিতে জানেন, তাছারাই বুঝিতে পারেন । ' এমন সরল বছি আর 
ঘষ্টি করি, নাই-ঘে, কাচার নিকট আর উপদেশ' আবশ্তক .করে না। 
অন্ভি আঁচ্চর্খা বহি হইয়াছে । . অবশিষ্ট বহি খানি ত্তরায় প্রস্তত করিবেন 
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তাহ! হইলে পাড়াগীয়ের লোকের যে কততুর উপকার, করিলেন, তাহা 
আমার এক মুখে বল! বায় না। . ১২৮৭ | ৩১শে শ্রাবণ। 

| | 1 জীপ্রাণনাথ শর্শণঃ, সাং দোন্ত। 

বৈখানি আদ্যোপাস্ত পড়িয়া দেখিলাম ঘে, এ'বৈ খানি জর 
চিকিৎস! ন| বলিয়া এখানি জীবনরক্ষক বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইল। 
আপি যেমন ধাত্রী-শিক্ষ! করিয়। প্রশ্থতি দিগের*্প্রাণ বাঁচাইবার উপায় 

করিয়াছেন? পরীর পালন দ্বারা যেমন রোগের হন্তে না পড়িতে হয়, 
তাহার উপুন্ম করির। দিদ্লাছেন। সেইরূপ সরল জরচিকিৎস! করির 
বঙ্গবাসীন্দগকে; স্ধু বঙ্গবানী কেন, সর্ব দেশী লোকেরই তত্বীবন রক্ষার 
উপায় বিধান করিয়াছেন। এমন উপকারী বৈ, ষে পড়িতে জানে সেই 
বুঝিতে পারিবে এবং রোগের হাত এড়াইবার উপায় কুরিতে পারিবে। 
এমন বৈ হয় না, হইবে না। আপনার নিকট আমর! চিরকাল কৃতজ্ঞতা 
পাশে ৪দ্ধ থাকিলান্ম। এ বৈ প্রচার করিয়া! আপনি আমাদিগকে ভাল 
চিকিৎমক করিলেন। এ জরচিকিৎস অন্ধের হাতে যটটি। বাঙ্গালীর 
ধন প্রাণ রক্ষক। ১২৮৭। ২রাপৌষ। . 

$ + শ্রীনবন্ধীপচন্ত্র রায়। নসরৎপুর। 

পরম -শ্রদ্ধাম্প্দ শ্রীধুক্ত বাবু বুনাথ মুখোপাধায় 
মহাশয় সমীপেষু 

মহোদয়! 

বলিতে পারি না আপনার জন্ম কি গুতক্ষণেই : হইয়াছিল! 
আুপুঞ্তিই ,হস্ব! বঈঈমাতার প্রকৃত প্রিয় সন্তান! আর্গনিই প্রত 
বে সুতার জন্য উন্মুক্ত জীবন! ,রুগ্র ব্বাসীদিগের আপনিই 
প্রকৃত সহায়! আপনিই তাহাদিগের অন্স্থতা-মরুভূমির মধ্য স্শীতল 
আশ্রয় পণ্দপের তুল্য! ইহা অতুল আনন্দের বিষ যে আপনার 
লেখনী বিনির্গঁত সুধারসে এই বঙ্গদেশ প্লীরিত হইয়! ম্যালেরিয়।-গীড়িত 
বঙ্গবাসী সকলকে পুর্নরধ্বার জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে বলিতে কি, 
যে হু সুত্র অশিক্ষিত নিধন পল্লিড়ে প্রতিবৎসর চিকিৎসাভাঁষে শত 
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শত লোক অকালে কালগ্রামে পতিত হইত এবং ভীষণ শশীনের 
নাঁর দর্শকের হয়ে যাহা, অনুভূত হইত, তাহা এক্ষণে আপনার 
সরল জন্-চিকিৎসার গুণে অতীব স্বাস্থ্যকর রূপে প্রতীয়মান হইতেছে! 
যেখানে চিকিৎসকের নাম গন্ধও ছিল না, সামান্ত হাডুড়ীয়ারা যেখানে 
মের দ্বিতীয়' অবতায়ের স্তায় বিরাজ করিত, সেই স্থানে এক্ষণে 
আপনার “সরল অর-চিকিৎসা” প্রকৃতই তিষক বে ধারণ করিয়! উক্ত 

স্থাস্থ পীড়িত নিধন ব্যজিদ্িগের জীবনের প্রধান উপায় হই 
ঈাড়াইয়াছে। এবং যেন স্বীর পবিত্র হন্ত ত্বারা উক্ত নিরুপায় 
বাপ্সিদিগকে আইঙ্বাস গ্রদান করিতেছে! ন্তরাং যমোপম হাতুড়ি! 

দিগের ন্ুকরাল মূর্তিমকল দুরীভূত হইয়া, তৎপরিবর্তে আপনার, 

“সরল স্বাস্থাদারিনী-বাবস্থা-মধাপায়ী? বলীয় যুবকগণ বিরাজমান ! যে 

. অঞ্চলে বা যে গ্রামে এফটা ডাক্তরও ছিল না, তথায় গ্রামে গ্রামে ডাজর ! 

ঘরে ঘরে “সরল জর-চিকিৎসা*। নের্টব ডাক্তরদিগের গর্ব সত্যই 
চূর্ণ হইয়াছে! আপনার ছাত্রের! “সরল জর*চিকিৎমা" রূপ অব্যর্থ 

বর্দ-অন্থ গ্রদান করিয়। ছূর্দিস্ত জররূপ-মন্থুর নিধনে সক্ষম ! | (মহাশয় ! 
আমরী আপনার নিশ্চয়ই ছাত্র ব! শিষ্য হইয়! আপনাকে গুরু বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছি!) ম্বতরাং আপনিই তাহাদের পার কমিল। 
ভিজিট কুড়াইবার দিন গেল! দেশের পর্ধিবগতপের ধনগ্রাণ রক্ষার 
উপায় হুইল ! কাজে কাজেই বলি আপনিই বঙ্মাতার প্রিয় পুত্র! 

'বথার্থ গুজের বাধ্য করিছেন। ্ 
| “এই বজ-তূমি-পন্সে, 

স্থযশং সমীর ভরে। 

উড়,ক সঘনে তব কীর্তির নিশান! 

করুন সুদীর্ঘ জীবী সর্বশকিমান্।” 
পোষ্ট মৌড়েশ্বর, জেল! বীয়ভূম। প্রতঃ ছাত্র 

ভারা-সিদ্িক, সোজ চিকিৎলালয়। তীরা মর রায় ( শর্ধা )। 
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তাপমানবন্তর ব্যবহার কিবার নিয়ম ২... ৯৯০২ ৯০১৪ 

 নহ্জ মানুষের গানের তাত রঃ ৫ ১২৮১৩ 

ঘড়ি ধরিয়া! কেমন করিয়া নাড়ী দেখে ১.৪ * ১৩:১৪ 
গায়ের ভাতের সঙ্গে,আর নাড়ীর বেগের সঙ্গে সথঘ্ধ ১৪. 
অনেক কারণে মাড়ীর বেগের ইতর:বিশেষ ঘটে ১৪ 

1. ইন্টর্দ্িটেন্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-সরের 
চিকিৎম! | ১৪--১৩৫ 

১ কম্প বা শীত-_এ নিবারণ করিবার উপায় কতগুলি ১৫--১৮ 

পিঠের দাড়ায় নিলো সোপ শিনিমেন্ট মালিশ 

করি ছেলেদের বম্প নিবারণ হয় রি ৯. 

হম্প খুব শীঘ্র নিবারণ করিবে, কেন? ১৯ 

কম্প অনেকক্ষণ থাকিলে কি কি বিপদ ঘটিতে পারে? ..১৪--২০, 

(ক্গুত্নেকক্ষণ থাকিতে ন! দিলে, আর বেশী হইতে না 

দিলে, পিলে, পাত বেশী বাড়িতে পায়ে ন| ২৪ 
কম্পের সময় উপমগ ও ' হ৪ 

(১) কম্প দ্িয়। জর আদিল জান রোগী অচৈতন্ত হইয়া 

গেল---এ অবস্থায় কি করিবে? ২৪৮২১ 

নাথ! ঠা রাপিবায় জন্তে ইবাগোরেটিং লোশন ২ 



(২৮৯ ) 

পৃষ্ঠা 

রোগীর মাথায় জল-পট দিবার নিয়. ... ২২--২৩ 
ব্রো্াইড অব পো্টাপিয়ম মার বেলাডন! মিকৃশ্চর ২৩ 
মাধার মগজ থেকে রক্ত নাষাইবার যেমন অন্থদ ব্রোমাইড 

অব পোটাসিমবম আর বেলাডন!, এমন অন্দ আর নাই ২৩ 
গঁদখালি প্রীনগর, আর উলোর মনামরীত্ে লোক অত 

শীত্র কেমন করিয়! মরিত.. :.**  :.. ২৪ 
(২) কম্প দিয়। অর আসিল, আর মৃগিরোগে যেমন থেচুদি 

হুইয়। থাকে, রোগী সেই রফম থেচিতে লাগিল | 
এ অবস্থায় কি করিবে? ১০৭ :১০৯ ২৪---২৫ 

ফ্লোরোফদ্দ্ কেমন করিয়! শু'কাইতে হয় | 7২৫. 

কম্পের সময় ছেলেদের তড়ক। হইলে কি করিবে? . ২৬ 
তড়ক! নিবারণ করিবার অনু / ই 
তড়কা হওয়ার পূর্ব লক্ষণ ঠ টু ২৭--২ 

পর্ব-লক্ষণ দেখিয়! তড়ক! ন৷ হইতে দেওয়ার উপায় ২৯, 
৩) কম্প দিয়! আর আমিল, আর রোগী যেন মৃচ্ছ অর্থাৎ র্ 

ভ্রমি যাওয়ার মত হইলে--এ অবস্থায় নি করিবে ? * ৩৪ 
(৪) জা দির়। অর আমিল আর রোগীর হাতে পায়ে , 1 

' ভারি খাল ধরিতে লাগিল-.এ অবস্থায় কি করিবে? . ৩*- ৩১ 

(জর আগিবার'নাগ্ে কখন কখন মাথার কামড়, 

_ হাতন্পায়নের কামড়, কিছু! বাউ গ্গনির দ্দন্তে - | 

রোগী অন্থর হর । এ অবস্থার কি করিবে? ”  , চু 

(৬) কম্পের দময় কখন কখন রোগীর সকল গা আর । 

চোক হলুদ ব্ণ যু 4 ৪৪৪ ৪৪৬৬ ৩২ 

(৭) কম্পের সময় কখন কখন যোগীর আমরক্ত ভে হয 

কম্পের সম্র় থে মব উপসর্গ হয়, জর ফুটিলেও কখন 

কখন সেই লধ উপসর্গ ছন্র , ১১, ৩১ 
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লেখকের নিজের কম্প-জরের চিকিৎসার বিবরণ 

'কম্পের শীত সহুজ'বীত নয়। রোগের শীত। এদিকে 

এত শীত, ওদ্দিকে আবার গায়ের তাত কত 

একটী পোর়াতির কম্-জরের পরিচন্ ও চিকিৎসা 

জর চইবে কিন! কেমন করিয়া জানবে? আর 
জানিতে পারিলে ত1 এড়াইবাঁর উপায় কি 

কারে কারো জরের পূর্র্-লক্ষণ জান। আছে 

২, গায়ের তাত বাড়া! আর দাহ, তার চিকিৎন। 

পিপাসা-«আর পিপাস। শাস্তি করিবার উপায় 

মাথাধর1--মাথা-ধর।ণমনেক রকম। মাথার কামড় 

মাও শুলনি যে অন্দে দাক্ষে মাথার ভার দে 
অন্দে সারে না--চিকিৎস! 

মাথার কামড় আর শৃলনির অন্দ-_-মফিয়ে রন 
মাথি। ভারের অন্ুদ--ব্রোমাইড অব পোটা সদ মিকশ্চর 

প্রণাপ অর্থাৎ ভুল-বকা-_-চিকিইস। 

জর ফুঁটিলেছ্জ্্ কা-চিকিৎয়। 

জরে গায়ের তাত বেণী হইলেই ছেলেদের নি তড়কা 

১ইর। থাকেএক্টা ছেপের পারচয় কুইনাইন 
দয়া জবর বন্ধ ধা করার কল 

অধেশ্সীয়ের জাত খুব বেশী হইলে, জোওয়ান ঝোগীরও 
কখন কখন খেঁচুনি হয় তার চিক্ৎস? 
সবিরাম জরের প্রকূতি টি 

ফাখর মিকশ্চর-_-ডাইলিযুট হাইডেক্লোরিন্ধ য্যাসিও 
মিকম্চর, অরের চমৎকার অনুপ 

োদীর পেউফফাঁপা থাকিলে ডি ককৃশন্ধর্সংকোনার বদলে 
ডিল্ ওয়াটর দিবে লডিককৃশন সিংকো না নিষেধ 

পুষ্ট! 

৩১স্্প্রীই 

৩ 

৩9. 

8০ 

৪8 ১ 

৪২ 

5.৯ --৮8৪8 

ড ৪৩ 

১৫ 

* ১৬ 

এক রর 

৪৮ 

৪৯ 

৪৬ ৫৪৩ 

৫ ৫৯ 
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বাইনম্গ্যা লসাই (ব্রি) 

৩, ঘাম হওয়া! আর জর ছাড়া-_-এ অবস্থায় কিকি করিবে, 

কুইনাইন্ সবিরাত্থ জরের অনুদ নয়--্ঙ্ান্ত 

কুইনাইন্ খাওয়াইবার আগে, সোজ! জর কি বাক জর 
ঠিক কর! চাই--সোজ1 আর বাঁকা অরের লক্ষণ . ' 

ম্যালেরিয়া কি 

সব্রািম'জার রোগীর আকার প্রকার, আর সি 

অবস্থা কখন কি রকম হয়, চিকিৎসকদের 

ভানিয়! রাখ! বড় দরকার ' 

কুইনাইন্ খাওয়াইবার ব্যবস্থা : 
ঘাম ₹ইতে আরম্ভ হইলেই কুইনাইন্ খার্ডগ়)ইবে 

গায়ের তাঁত থাকিতে কুইনাইন্ খাওয়াইলে জর-আটকাইয় 

ধায়--কি সর্বনেশে কুসংস্কার 

কুইনাইন্ খাওয়ালে গায়ের তাঁত কমে--একটা রোগীর 
পরিচয় হী রর 

কুইঘাইনের ৩টা বিশেষ গুণ-_কি বি পার 

». জান! উচিত 

' কুইনাইন্ খাওয়াইবার ব্যবস্থা 
জর সারিলে বলকারক অন্ুদ খাওয়ান দরকার, কেন? 

বলকারঝ অস্ুদ 

কি কি অস্ুদের সঙ্গে দিলে চির তেঙ্গ বাড়ে 

কৃটনাষ্টন আর সলফেট অব আয়র্ণ , হীরেকশ) মিকশ্চর 
শিশি আর বোতগে অনু দেওয়ার প্রভের 

আফিঙের সে মিশ।ইলে কুইনাঈনের শুহু তেজ বাড়ে 

না। তা ছাড়াও অনেক উপকার হয় _কুইনাইন্ 

আর লডেনম্ ( টী'চর শুপিক্লাই ) সিকম্চর 

পৃষ্ঠা 
৫১ 

€২--€৩ 

7৩ 

৫৪ 

৫৩৬ 

€৭ 

€৭ 

€৭ 

&৯--৫৯) 

€৯ 

৬৬. ৬২৭ 

৩ 

৬৪, 
৫ 

৬৫---৬৬ 

৬৭ 

৬৮ 
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পৃষ্ঠ! 

কুঈনাইনের সঙ্গে শেখে। ( আর্মেনিক ) কেমন করিয়! 

মিশাইতে হয় *** *** রঃ ৬৯ 

কুটনাইন আর আাফিঙের বড়ি র্ 25 ৭০ 

অনেকে বড়ি গিলিডত পারে না।  ... রা ৭১ 

একৃস্্রীকট জেন্শন্ দিয়া কুইন।ইনের বড়ি তয়ের | 
কর ভাল ও ৫ ০৮০ ১ 

কুটনাইনের'তিত কিসে ঢাকে রর ক ৭২ 

কুঈনাইন্ পেটে না থাকিলে কি করিবে ? রি ৭৩ 

বোগ্ী "মচৈতগ্য হইয়। গেলে, তাঁর শরীরের মধ্য কুইনাইন্দ 

প্রবেশ করাইস্৷ দ্বার ছুইটা উপার আনে । চাষড়ার 
নীচে পিচকিরি করা, আর গুহ্াত্বার দিয়া আতের মধ্যে 

পিচকিরি করা *০" ৭ 

1%) চ।মড়ার নীচে পিচকিরি করিয়। টিকা দেওয়া । ৭8 
&ামড়ার নীচে কেমন করিয়! পিচকিরি করিবে? ৭৫ 

কুঃনাইন্ থাওয়াইলেও যে ফণ্জী, চামড়ার ভিতর পিচকিরি 
? করিখুঞদিলেও*সেই ফুল, বরং বেশী ৭৬৭৭ 

চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্ পিচকিরি করার দরকার প্র 
কখন টা পর রর * ৭ 

(৭) গুহদ্বার দিক! আতের মধ্যে কুইনাইন্ পিচকিরি কর! ৭৮ 

(গশ্কুইনাইন্ স্পিঞ্িটে গলাইয়! পিঠের দাড়া মালিশ 

করিলেও উপকার হয় রঃ 5৯ 
চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার গন্যে গা ও 

( নিমুট্যাল কুইনাইন্) দরকার -** *  *** ৮০ 

চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিবার গগনো, নিযুটল কুই 
নাইনের আরোক কেমন করির। সুয়ের করে ৮৪ 

ম্যালেরিস] জরে উপসর্থ ন! মানিয়! কুইলাইন্ দিবে * ৮* 
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ম্যালেরিয়া! জরে লন্লিপাতে ও কুইনাইন্ দিবে 

একটী রোগীর পরিচন্ধ ও চিকিৎসা 

টটিমুলেন্ট উত্তেক্গক অন্তুদদে কেমন করিয়। কাঁঞ্জ করে 
জানিলে- সম্গিপাতের বেশ চিকিৎসা কর! যায়" 

শরীরের মধো কেমন করিয়| রক্ত চল। ফেরা করে 
ম্যালেরিয় বিষ হৃৎপ্্ডের রক্ত চালাইবার বঙ্ধের 

বল নষ্ট করে তি 

হ্ংপিগ্ডের বল কমিয়াছে কিনা, জানিবার উপাদ্ 

ম্যালেরিরা জরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না; 
আর যে উপসর্গ কেন থাঁক না, কুইইনাইন্ দিতে 

কখনও ভূলিও না, কি ইতস্ততঃ কঞ্জিও না 

একটী রোগীর পরিচয়--হঠার ভারি ভার উপসর্গ আম- 

রক্ত ভে, আর হিকি ছিল-্-মালেরিয়! জরে না 

ঘটাইতে পারে এমন রোগ নাই। তার চিকিৎস৷ 
আর একটী রোগীর পরিচয় রঃ ১" 

মোটামুটি জানিয়! রাখ, ম্যালেরিয়। অরে কোনও উপসর্গ 
এানিবে না। জবর ছাড়িলে, কি জর কাঁ্মলে উপসর্গের 

' অস্থদ অ+ কুইনাইন্ একত্র দিবে 

কুইনাইন্ ছাড়।৷ আর একটি অন্ুদ খাওয়াইলেও গায়ের 

তার্ভী কমে-সে অন্ুদ য়াাকোনাইট, কাঠবিষ 

যেখানে গায়ের ভা্লি তাত, সৈথানে ফীবর মিকশ্চরের 

সঙ্গে টিংচর র্যাক্ো নাইট দিলে ঝড় উপকার হয়। 
ছেলের! অন্দ্দ খাইতে 'বড় নারাজ, তাদ্দের লোজ।- 

দুজি আরে শুছু ক্যাকোনাইট দিলে খুব কাজ হয় 
আমাদের দেশে সচরাচর চারি রম সবিরাষ জর দেখ! 

যায়) কি কি--সে সব রুঁকম জরের চিকিৎসা 

৮৩ 

৮৩স৮৮৬ 

৮৭ 

৮৮ 

৯১টি 

৮৯১) 
4৪ 

৯৪ 

১০৩-১৬৮ 
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ৃষ্ঠা। 

(১) যে জর একবার আসে, ৮৮৯ ১০৮৪৬ 

(২) যে জর এক দিন অন্তর শাসে-_এক দিন অন্তর পাল! 

জর--তার চিকিৎসা "*' রর ১০৪১৩ ই 

(৩) যে স্তর দুদিন অন্তর আদে-_ছু দিন অন্তর পালা- 

জ্র-_তষ্টর চিকিৎসা *** রঃ ১*২--১০৪ 

(8) যে জর রোজ ছু বার আসে--ছুকালীন জর-_তার 

চিকিৎস! রঃ 2 ১৯৪---১৬৮ 

,এ চাবি রকম জ্বর ছাড়া; আরো সাত রকম জর আছে-- 

গ্রে ঈব জব সচরাচর ঘটে না । সে সব অরেরও 

চিন্ডিংসা সেই শুক রকম ৪ ১০৮--১৪৯ 

কুইনাইন্ সবিরাম জ্বরের যেমন অন্দ। তেমন আনম 

ম্মার আছে কি না ক ১৮১৪৯ 

কুইনাইন্, ম্যালেরিয়। অরের যেমন অন্ুষ্ধ, আসে নিক ও. 

(শে'খো) তেমনি অসু্দ | কুইনাইনের চেয়ে আর্সেনিকের 

শঞ্ষি কখনই কম নয়-বরং বেশী ,., রর ১১৪ 

কম্পন্িরে ফ্ন্তর্মনিক্ণ শেখে) একী ১৯১৪ 

সধিরাম-জ্বরে কুইনাইন্ নৈলে চলে ১১০-৯-১১৩৪ 

কুইনাঈনের বদল আসে নিক্ (শে খো) ৯১৩--১১৪ * 

বৈদ্যদের এত অনাদূর কেন এ ১১৯১১৫ 

এদেশী বিলাতি অনু ৫ রঃ ৯১৭ 

'বিরাম-অরের দেশী অস্থ্দ আর কি কি আছে রি ৯১৮ 

২. হীরেকশ (সলফেট অব আদর্শ) .*" ৮১১১৮০০৮১১২ 

৩, নাঁটার বীচের শাস-হদেশী কুইলাইন্ * ১৯১২৯ 
৪. নিম, আসেনিক আর লিংকোনার চেয়ে কম অনদ 

নয়। নিমের গুণ  ... ৪ ১২০--১২৪ 

৫. গুলঞচ) কঙ্গোর তারি অন্ুদ। গুলঞ্চের পালে! ৯ই--_-২২৫ 
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প্. ্ রঃ ও 

পেট কাপ থাকলে সাগু, য়াযারারুট, খৈ, যব, (বালি) 

এ সন পণা নিষেধ 

মাংসের কাথ-_কেমন করিয়! তয়ের করে 

জর ভাল হইয়া গেলেও পরার ধরাধর করিতে হয় 

স|নের ব্যবস্থা একটী রোগীর পরিচয়। ন্নানের 

অব্যবস্থায় তার কি বিপদ ঘটিছিল 

জর সারিয়া গেলে কি নিয়মে স্নান করিবে । ডাক্তরিও 

বৈদ্যক চিকিৎসায় পথ্যের হিতা+হত ফল 
আহার ও স্নানের নিয়ম ও ধরাধর ূ 

কুইনাইন্ খাই কান ভে করিলে কি করিলে 

1] রিমেটেণ্ট, কীবর, অর্থাৎ শল্লীবিরাম-রের 

চিকি€স। *** ০৯০ 

সবরাম-জরের চেয়ে স্বপ্লবিরাম-জরের চিবিৎস! 

শত্তু। শব বিরাম-জরের চিকিৎসায় রোগীর 

[বশেষ তদ্বির, অর চিকিৎসকের বিশেষ বিবে- 

চন! দরকার । কুইনাইন্ সবিরাম-জরেরও যেমন 
ব্রাহ্ান্র, স্বশবিরাম.জ্রেরও তেষনি ব্াঙ্গান্ । ফল | 

কথা, ছু রকম জরেরই ঠিক এক চিকিৎস! 
সবল্নবিরাম-জ্বরে রোগী কেন এত ভোগে 

ল্পবিরাম-জ/? *রোগীর মবস্থা আমর! কেমন করিস 

ধারাপ' রি 
আমরা এখানে টাই ফরিড ফীবর্ তয়ের করি 

প্রথমে সকল রোগই দোজ। থাকে ১৭ 

পৃষ্ঠা । 

১১৫--৯২৭ 

৯৭৭--১:৮ 

১২৭৯---১৩১ 

১৩১ 

১৩১-৮৮১৩৪ 

»৩৪---১ ১৫ 

১৩1-- ১৩৬ 

১৩৭ 

১১০৭ 

১৩৭ --১০৮ 

১৩৮ ১৪১ 

১৪৩ 

৯৪২ 
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সবিরাম-জবরের তিনটা অবস্থ| যেমন স্পষ্ট, সবল্লব্রাম 

জরের তিনটী-অবস্থা তেমন স্পষ্ট নয় 

লরব্রাম-জবেরু তিন অবস্থার চিকিংস। 

আমরা সল্াবিরাম- _জ্বরকে টাইফয়িভ্ ফীবর কারা রনি 

ব্লবিরাম-জব্রের একটা রোগীর পাঁরচন্স ও চিকিৎস 
আর একটা রোগীর পরিচন্ন ও চিকিৎসা! 
তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস! 

চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা! 
গম রোশীর পরিচ্র ও চিকিৎসা 

সন্নিপাত-বিকারে রে!গীর অবস্থ! 
এ অবস্থায় রোগীর আর ছুটা উপ্পগর্গ ঘটিতে পারে 
১) শব্যাক্ষত (বেড দোর) (২) চোকের মণিতে ঘা 
সমিপাত-বিকারে কেমন করিয়। চোক যায়--কেমন 

* কার ঢেল! বাহর হয় 

ঢোকের মণি--তার পেত্লো) * উপতার! 
চোর মঙ্রিংডু ঘ-ঢেলা! বরণ 
(১) খব্যাক্ষত (ব্ডেসোর) 

শযা!কত (বেডসোর) কোন জারগায়, আর কেমন 
কৰিষ়! হয় 

প্রবাদ দন্ত বেড সোর)'ন! হইতে পায়, তার উপায় 
| িযযাক্ষগতর €( বেডসোরের ) অসুদ 
(২) চাকের মণিতে ঘ| রঃ 
গেফের পিচুটি পড়া, মণিতে ঘ হইবার পূর্বন্ু্ষণ | 

চিকিৎমা 

€১1কের মণিতে ঘ। হুইয়াছে, কেমন টানি জানিবে ? 
চেক ঢেঞ বাহির না হইতে পায়, তার উপায় 

৯৪৪ 

চা নিরাহির 

১৫২-১৫৮ 

১৫৮--১৬১ 

১৬১৭৪ 

$ ১৭৬০--৮১৭৩ 

১৭৪ 

১৭৮-১৭৫ 

১৭৫০১ ৭৬ 

₹৭৮ 

১৭৯ 

১৭০ ---১৮৬ 

১৮২- ১৮৩ 

১৮৩-- --১৮৪ 

১৮৪---7১৯৪ 
ক 

১৮৪৪ ৯৮ ৫ 

৯৮৫১০ ৩ 

১৮৬. ২৮৮ 
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পৃ 
বেলাডনার কল *, রি রি ১৮৯ 

বেলাডনার প্রলেপ পু রঃ কি ১৯০ 

ফ্যাটেটপীনের লুল কেমন করিয়া তয়ের করে ১৯১ 

ঢেল! বেরুলে পর, যদি তোমাকে ডাকে, তবে তথন 

কি করিবে? ৪ রি ১১১--শ১৯২ 

চোকের মণিতে শাদ। দাগ ঘোয়ের চা ১৯২ 

সেই দ।গ উঠাইয়া দিবার অনুদ্দা ...... | ১৯৩ 

সন্নিপাত-বিকার ন! হুইতে পায়, তার উপায় কর! উচিত 

তাপমান-সন্ত্র আর কুইনাইন্ থাকিতে সে অবস্থ। 
' কখনই হইতে দেওয়। উচিত নয় ১৯৪-__-১৯৫ 

সন্নিপাত-বিকারের যেমন অন্ত মৃগনাভি আর কপু্র, 

তেমন অস্থুদ আর নাই ১৯৫ 

কম্তরী (যুগনাভি) আসল কি ভেল তার পরীক্ষ। ১৯৫---+১৯৭ 
শষ্যাক্ষত ও চোকের মণিতে ঘা ছাড়! আরও ঢের 

উপপর্গ হণ 2 ১৯৭ 

মেসবউপপশ কিকি রি ১/.৮-- -- ১৯৯ 

১, ব্রধগাইটিস্ রি টা ১৯৯---_ শেব 

সহজ পার ক্য'পিলারি রাজার ১ ২০৯ 
ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের লক্ষণ হঠ১ 

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র করাব যন্ত্র (ষ্টিখদ কোপ) পিঠ দিয়। গুলি" 
ব্রংকাইটিস রোগে কি কি শব শুনিতে পাওয়! যায় ২৯১৯-২০২ 

২কাইটিদ, রোগের পরাক্ষায় পিঠে ্রিথসকোপ দিবে ২*২----২৩ 
ংকাইটিস রোগে মোটে চারি রকম শব্দ শুনিতে 

পাওয়া ফয় টি ১ ২৯৩ 

সহজ ব্রংকাইটিল, আর শক্ত ঝ! ক্যাপিল'রি কাই 
[০ 

চিকিৎস! | ৪৪$ ॥ ৪৪ ৭ উ ৩০০ পর ২ ০€ 

॥॥ 
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পৃষ্ঠা 
কাপিলারি ব্রংকাইটিস্ ছেলেদেরই খুব বেশী হুইয়। থাকে ২০৫ 

কাপিলারি বুংকাইটিস্ রোগে বিপদ ২*৫-_--২০৬ 

ফুক্কোর মধ্যে বাতাস ভাল না যাওয়ার চিহ্ন ,২০৬-+-২৯৭ 

ফুল্কোর মাধ ধাতন যাওয়ার খুব ব্যাঘাত ঘটলে, 

ছেলের, আকার প্রকার, আর লক্ষণ দেখিয়া ত। 

জানা যায়? | রি 

ঠপেকাকুয়ানা ছেণেদের কাশির বড় অন্গদ ২৮৮-__-২০৯ 

হনম্ ইপেকা থাওযাহয়। বমি করানহ ব্রংকাইটিদ্ 

রোগ থেকে ছেলেদের বাচাইবার একমাত্র উপায় ২.-_-২১১ 

“হু পেটে হপ্কোঞয়ানা খাওয়াহণে শান্ব বাম হয় 

লা, বারে বারে ওয়াক ক্কবোলে ক ৮৯, ২১৪ 

হপেকাকুয়ান। ছাড়। আর কোনও অসুদ খাওয়াই 

বমি করাইবে না, কেন? .. 28 ২১০-২১৯ 

প্রকাইটিস্ আসল রোগও হইতে পারে জ্বরের 
উপনর্গও হইতে পারে ৮০, ২১১ 

কুহপাইন্গ্াংকাইটিস রোগ্রেও চমৎকার অন্ুদ ২১২ 

একটা আতুরে ছেলের জরের চিকিৎসার পরিচয় ২১৩ 

একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা। তার স্বপ্লাবরাম- 
জরে ক্যাঁপিলারি ব্রংকাইটিস্ উপসর্গ হইছিল ২১৪-__-২২৪ 

পঞ্চাদয়ের ও মাঝারি দহরের ডাক্তরদের পরিচন় ২২৬__২২৭ 

ভাল সহরের ডাক্তারের পরিচয় ২২৮---_২২৯ 
সবক্পবিরাম জরে *রিমিশনে* অর্থাৎ গারেয় তাত কমিলে, 

[. কুইনাইন্ নাঁ খাওয়ালে যে বিপদ্ হন্ব।, আ।র “রিমি- 
শনে” অর্থাৎ গারের তাত কমিলে বেশী করিয়। 

কুইনাইন্ খাওয়ানই রোগীর জীবন রক্ষার একমাত্র 
উপার়__একটি-_রোগীর পরিচয় ২৩৬---২৩১ 
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পুরাণ ক্রেণিক) ব্রংকাইটিস্ 
প্রায় সকল ব্যামে।ই ছু রকম-_ নূতন আর পুরাণ 

নৃত্তন আর প্রয়াণ বামোতে তফাত কি 

নৃতন ব্যামে! ক্রম পুয়াণ পড়িয়া যাইতে পারে। 

আবার অনেক ব্যামোর গোড়া থেকেই পুরাণ 

ভাব হইতে পারে 



সরল 

জ্বর.চিরিতস। 
প্রথম ভাগ 

ভামংদের দেশে সচর।চর ছু রকম জুর দেখা যায়। 

উর্ধরজিতে এই ঢু রকম জুরকে ইণ্টর্টিটেন্ট আর রিমিটেণ্ট 

ক্গীবার বলে। বৈগ্ধরা এই ছু রকম ভ্বরকে বিষম-ভ্বর বলেন্। 

দ্যালেরিয়া (এক রকম দুষ্ট বাম্প-__-বাতাস ) এই ছে রকম 

ভরের আসল কারণ। আজ কাল ডাক্তারেরা ইন্টর্ম্িটেন্ট 
ফাারে » বাঙ্গালা। সরিরাম-ভ্বর, -আর রিমিটেণ্ট ফীবারের 

বাঙ্গাল স্বল্লবিরাম-জ্বর, করিয়াছেন । এ রকম অনুবাদ অন্দ 

হয় নাই এতে বেশ অর্থবোধ হয়। এই জন্যে, আমরা 

ঈপটর্িটেন্ট ফীব্রারের বদলে সবিরাম-জ্বর, আর রিমিটেপ্ট 
ফীবারের, বদলে স্বল্পবিরাম-জ্বর বলিব । 

সবিরাম-জ্বর আর সল্পবিরাম-জ্বর, এই দুই রকম জ্বরের 

প্রভেদ সকলে বেশ জানেনা । এই প্রন্েদ বেশ জানা 

না থাকায়, অনেক' জায়গায় ঠিক চিকিৎসা হয় না । এই 
জন্টে, এই ছু রকম জ্বরের প্রভেত্ব এখানে আগেই মোটামুটি 
বলিলাম। 
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সবিরাম-জ্বরের আর ন্বল্লবিরাম-হ্বরের প্রভেদ 

সবিরাম-স্বরে জ্বর একবারে ছাড়ে, জ্বর ছাডিলে রোগী আপ- 

নাকে বেশ সচ্ছন্দ বোধ করে। স্বল্পবিরাম-জবরে 'জ্বর এক- 

বারে ছাড়ে না. একটু কম হয় মাত্র, তার পর আবার জ্বরের 

প্রকোপ হয়, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসে। মোটা কথায়, 

সবিরাম-জবরে গ! ঠাণ্ডা হইয়া আবার জ্বর আসে। স্বল্প 

বিরাম-স্বরে গ! ঠাণ্ডা! হয় না, গায়ে তাত কমে মাত্র, তার 

পর আবার গায়ের তাত বাড়ে । 

এ ছ্বাড়া সবিরাম-জ্বরের সুত্রপাতে 'কম বা বেশী শীত 

ইয়। চাঁদর ব! উড়ুনী গায়ে দিয়া কারো শীত ভাঙে, কারে 

বা লেপ মুড়ি দিলেও শীত ভাঙে না'। এ রকম বেশী শীত 

হইয়! যে জ্বর আসে, সেই জ্বরকে কম্পজ্বর বলে। কম্প- 

ভ্বকে ভাক্তরেরা এগিয়ু বলেন। এই শীত গেলেই গায়ের 

তাত বাড়ে আর দাহ হয়, গায়ে কাপড় সয় না। এই জন্যে, 

লেপ দিয় চাপিয়! ধরিয়াও যার শীত নিবারণ হইতেছিল না, 

পে এখন উড়,নি খান পর্যন্ত গাঁয়ে রাখিতে পারে না। 
গায়ের এই. রকম তাত আর দাহ কয় ঘণ্টা প্রায় সমান 

থাক । তার পর ক্রমে কমে। হর ছাড়িবার আগে 

কপান্ো, নাকে, ওষ্টের উপর, গলায়, খুকে “বিন্দু .বিন্দু__ ঘাম 

হয়। এই ঘাম ক্রমে ক্রমে সর্ববাজে দেখা দেয়। শেষে" 
এত ঘাম হয় যে, 'রোগীর পরণের কাপড়, গায়ের কাপড়, 

মাথার চুল, সব ভিজিয়' যায়। রোগী যেন একবারে নেয়ে 
উঠে। নব রোগীর সমান ঘাম হয় না। কারো বেশী হয়, 

কারে! কম হয়। কিন্তু সবিরাম-ভ্বরে জ্বর ছাড়িবার আগে 
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ঘাম হইবেই হইবে। ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের তাত 

ক্রমে কমিতে থাকে । শেষে গায়ের তাত আর কিছুই 

থাকে না । * ঠিক সহজ গায়ের মত হইয়া যায়। এই রকম. 

সহজ গা কয় ঘণ্ট। থাকিয়া, আবার এ রকম “করিয়! জ্বর 
আসে যখন জবর হয়, তখনই সুরের এ রকম তিনটা অবস্থা 
ঘটে। অর্ধানজ্বরের সুত্রপাতে শীত বা কম্প হয়, শীত বা 
কম্প গেলে.গাজ্জের তাত আর দ্বাহ হয়, গায়ের তাত আর 

দাছ কমিলে ঘাম হয়। সবিরাম ভরে এই তিনটা ব্যাপার 

ঘটিতেই চায়। এই জন্যে, ডাক্তরেরা বলেন, (৪ জ্বরের 

তিনটা , অবস্থআর প্রত্যেক অবস্থায় তার ভিন ভিন্ন 
ব্যবস্থ। দেন। ভাল কথায়ণ্তারা শীত ব| কম্পের অবস্থাকে 

শীঠলাবস্থা, গায়ের তাত আর দাহের অবস্থাকে উষ্জাবস্থা 

আর ঘাম হওয়ার অবস্থাকে ঘর্দ্াবস্থা বলিয়া থাকেন৷ 
ঠিক চিকিৎসার জন্যে এ,রকম ভাগ বিলি ভাল। এই 
জগ্নে। এরকম ভাগ বিলি মনে করিয়া! রাখা উচিত। স্কুল 

কথ! যে হ্ুরৈ এই" তিনটা অবস্থা স্পট ঘটে, সেই ত্বব্রই 
স্বিরাম-জ্বর নিশ্চয়'জানিবে ! 

স্বল্পবিরাম-ভ্বরে ওরকম তিনটা অবস্থ। স্পষ্ট ঘটে না। 
স্রুরুপ্রকোপ হইবার আগে অল্প শীত হইতে পারে,ঃ কিন্তু 

কম্প কখনও হয় না। গায়ের তাত কমিবার আগে লল্ল 
ঘাম হইতে পারে, কিন্তু পরণের কাপর্ড গায়ের কাপড়, 
মাথার চুল ভিজিয়া যায়, এমন ঘাম হয় *না । যদিই হয়, ত 
গা জুড়োয় না । ঘামের সময় বোধ হয়, যেন এই “বার *্গ। 

ছুড়বে, কিন্তু ঘুম গুকাইয়। গেলে গায়ের যে তাত, সেই 
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তাত। ঘাম হওয়ার পর রোগী আপনাকে বেশ সচ্ছন্দ বোধ 

করে না। 

সবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত তত বেশী হয় না, জ্বরের 

ভোগ কম, বিরাম বা বিচ্ছেদ কাল বেশী, কি ছুই সমান 

সমান। শল্লবিরাম-জবরে গায়ের তাত বড় বেশী হয়, স্বরের 
ভোগ অধিক, গায়ের তাত কিছু কমে বটে, কিন একটু 

বাদেই আবার যে সেই। 

সবিরামশ্ত্বরে উপসর্গ আর বিপদ কম, স্ৃচিকিৎস! হুইলে 

রোগী শীঙ্জ সারে। স্বল্পবিরাম-ভ্বরে উপসর্গ আর .বিপদ 
অনেক, স্ুচিকিৎস। হইলেও রোগী শীত সরে না।. যখন 

কেউ বলে, অমুকের জ্র-বিকারে মৃত্যু হইয়াছে, তখন স্থির 
করিবে যে, রোগীর স্বল্লবিরাম-ভ্বর হইয়াছিল। 

" সবিরাম-ভ্বরের চিকিৎসা সহজ। শ্বল্পবিরাম-ভ্বরের 

চিকিতস! সহজ নয়, রোগীর বিশেষ. তদ্বির আর চিকিৎসকের 

বিবেচন! আবশ্যক । 

অমুক আজ ছয় দিন একজ্বরি হইয়া আছে টা 

দিন রাতের মধ্যে তার জ্বর একবারও একটু কমে না, এ 
রকম মনে করা হইবে না। অবশ্যই কোন না কৌন সময়ে 

তার জ্বরের প্রকোপ কিছু কমে , গায়ের তাও কিছু মে), 
কিন্ত্ব সে এত কম যে, গায়ে হাত দিয়! ঠিক করা যায় না। 

এই জন্যে, দিন রাত জ্বরের সমান ভোগ বলিয়া বোধ হয়। 

ফল কিন্তু ত নয়। এ রকম জ্বর স্বল্পবিরাম-জ্বর ভিন্ন আর 

কিছুই নয়। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া, আর বগলে আর 
একটা যন্ত রাখিয়৷ এই জ্বরের কম বেশী ঠিক করিতে হয়। 

মত আল 



স্ব্নবিরাম-জরের চিকিৎসায় ঘড়ি, আর তাপমান্-বন্ত্র আবশ্ীক । 

এই যন্ত্রটী এ রকম জ্বরের চিকিৎসায় বড় আবশ্যক । আঁজ 

কাল এর বাবহারও খুব দেখ। যাঁয়। ইংরিজিতে এই যন্তর- 
টাকে থশ্মমিটর বলে। বাঙ্গলয় একে তাপমান-যন্ত্র বল 

যায়। গায়ের, তাপ লেশ মাত্র কমিলেও এই যন্ত্র দিয়া তা 

জানিতে পার! যীয়। জাগে ,এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। 

এই জন্যে, 'এ রকম জ্বরে রোগী অনেক দিন ভুগিত, আর 
অনেক €রাগী মারাও পড়িত। এখন এ যন্ত্রের ব্যবহার 

নীরা বেশ শিখিয়াছেন, আর নীরা ঠিক চিকিৎসা করিতে 

পারেন, তাদের হাতে এ রকম রোগী বেশী দিন ভোগে না, 
আর তাদের হাতে রোগীর বিপদও কম। 

স্বল্পবিরাম-জরে নান্টী দেখিতে ঘড়ি কম আবশ্বাক নয়। 

গায়ের তাত লেশ মাত্র কমিলেও যেমন তাপমান-যন্ত্র দিয় 

৫ 

তা জানিতে পারা যায়, নাড়ীর বেগেরও কম বেশী ভেমনি, 
ঘড়ি দেখিয়া! বেশ জানিতে পারা যায়। গায়ের তাত কিছু 

মাত্র ক্মিলেও নাড়ীর বেগ কিছু কমে। কিন্তু সে এত কম 

যে, শুদু হাত ধরিয়া "দেখিয়া তা ঠিক্করা শক্ত। খড়ি 
ধরিয়া নাড়ী দেখিলে তা ঠিক করিতে পারা ম্মায়। কিন্ত 

শ্াপমানন্যন্ত্রে যেমন সুক্গম জান! যায়, আর ওর উপর যত 

এনির্ঠর করিতে *পারা৷ যায়, ঘড়ি ধরিয়। নাড়ী দেখিনা তেমন 
হয় না। তবে তাপমান-যন্ত্র দিয় গায়ের তাতের কমি বেশী, 

আর ঘড়ি দেখিয়! নাড়ীর বেগের কমি বেশী ঠিক করাই 
ভাল। এতে ছুটা প্রধান বিষয়ের (গায়ের তাত জার 
নাড়ীর বেগ) ঠিক্ রাখ! হয়। এই জন্যে, শবল্লধিরা ম-স্ংরের 

চিকিৎসায় তাপমান-যন্ত্র আর খাঁড়ি ড় দরকার। এমন কি 
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নৈলে নয়। অল্প খরচেই এই ছুটী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে 

পারা যায়। ৫৬ টাকায় তাপমান-যন্ত্র পাওয়া যায়। 

আঙ্গ কাল ১০। ১৫ টাকায় ঘড়ি কিনিতে পাঁওয়৷ যায়। 

এক বারে এত টাকা খরচ করিতে ধীরা না পারেন, তারা 

প্রথমে যেন শুদ্ধ তাপমান-যন্ত্রই কেনেন। শুদু "এতেই 

তাদের কাজ চলিবে । তার পর স্তবিধ।' হইলে ঘড়ি 

কিনিতে পারেন। কিন্তু এটি জানিয়া রাখুন ঘড়ি নৈলে 

চলে, তাপমান-যন্ত্র নৈলে চলে না। সব চিকিৎসকেরই 

যেন এটা বেশ মনে থাকে । - ..... 
যখন গায়ে হাত দেওয়া যায়, তখনই গায়ের সমান 

তাত। যখন নাড়ী দেখা যায়, ভখনই নাড়ীর সমান বেগ। 

এতে কাজেই যে বলিতে হয়) দিন রাত জুরের সমান ভোগ । 
এনন জ্বরে কুইনাইন কেমন করিয়া দেওয়া যায়? এই 

রকম ভ্রমে পড়িয়া কি চিকিুসক, কি বাড়ীর লোক, 

রোগীকে মিছামিছি ভোগান। তাপমান-যন্ত্র কাছে থাকিলে 

এ রকম ভুল হইতে পারে না । সকালে, ছুপরে, সন্ধ্যায়, 

রাত্রে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিলে, গায়ের তাতের কমি 
বেশ ছাপা থাকে না। ূ 

সবিরাম-জ্বরে তাপমান-যন্ত্রেরও দরকার নাই ; ঘিরে, 

দরকার নাই। শীত করিয়া বা কম্প দিয়! জ্বর আসা, আর 

ঘাম দিয়! জ্বর ছাড়া, মেয়ের। পধ্যন্ত বুঝিতে পারে।, 

সবিরাম-জ্বর আর শ্বল্পবিরাম-ন্ত্বর, ছুয়েরই কুইনাইন্ 

মহৌষধ । সবিরাম-জ্বরে কুইনাইন্ ব্রঙ্গাস্ত্র বলিয়| সকলেই 
জানেন। কিন্তু স্বল্লবিরাম-্জ্বরেরও যে কুইনাইন্ মহৌষধ, 



কুইনাইন থাকিতে সবিরম ও স্বল্লবিরম-জরে মৃত্যু হওয়! উচিত নয় 

সকলে তা জানেন না। জানেন না বলিয়াই স্বল্পবিরাম-জ্বরে 

রোগী এত ভোগে । গ! ঠাণ্ডা না হইলে কুইনাইন্ দিতে 

নাই_-এ সংস্কার সাধারণের ত আছেই, চিকিৎসকদেরও 

মধ্যে বেশ আছে। এই জন্যে, স্বল্লবিরাম জুরে সময় মত 

রুইনূইন্ না পাইয়া অনেক রোগী মার! পড়ে; কুইনাইন্ 

ন পাইলে স্বর আর উপসর্গ ক্রমেই 'বাড়িতে থাকে, শেষে 

রোগা মারা যায়। আমার বিবেচনায় কুইনাইন্ থাকিতে 
সবিরাম-ভুরে আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে রোগীর মৃত্যু হওয়া উচিত 
ন্য। এই ছু রকমু জ্বরে কি নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়াইতে 

হয়) এর পর বিশেষ করিয়া বলিব। এ 
'সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্বল্লবিরাম-জর কম ঘটে। সবল 

ধ্যক্তিদের সচরাচর সবিরাম-জ্বর হয়। রোগা আর ছুরবল 

পলাকদের সচরাচর স্বল্পবিরাম-জ্বর হয়। সবিরাম-জ্বরে 

*টরুতর উপসর্গ প্রায়ই ঘটে না। স্বল্পবিরাম-ভ্বরে গুরুতর 

উপমগ প্রায় সর্বদাই ঘটে 

* এঁখিন বোধনকরি, গাঠকবর্গ সবিরাম-ছবর আর ল্পবিরার+ 

জর, এ ছু রকম জ্বরের প্রভেদ মার স্বভাব *এক রকম 

মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন । এদের প্রভেদ জার ্বন্ভাব 
মোটামুটি বুঝিতে ,পারিলে, চিকিতসাও বেশ সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। : 

তাপমান-যন্ত্র দ্রব্যটা, কি, আর এ কেঞসন করিয়। ব্যবহার 
করিতে হয়, এখন তাই বলিব। এ. যন্ত্রটার ব্যবহার বেশ 

করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। নৈলে, শক্ত ভ্ুরের* চিকি৪” 

ধায় চিকিৎসক অপ্রতিস্ভ হইতে পারেন। 



৮ তাঁপমান-যন্ত্র ৷ 

তাপমান-যন্ত্র-ছোট একটা কাচের নল, দুই মুখই 

বন্ধ। এর গোড়ার দিকে ডুগড়ুগির মাজার মত ছুটা খাঁচ 

আছে। গোড়ার খাঁচটার নীচে পারা থাকে। ন্লটা ধরিয়। 

দেখিলে এইগুলি বেশ দেখা যায়। তার পর যদি বেশ 
ঠাউরে দেখ, তবে নলের মধ্যে সরু একটী শাদা রেখা 
নীচের খাচ থেকে € পারার উপর থেকে ) বরাবর নলের আগা 

পর্য্যন্ত চলিয়! গিয়াছে, দেখিতে পাইবে। নলটা আড় 

করিয়! মালোতে ভাল করিয়! দেখিলে, এই শাদা সরু রেখাটা 

বেশ দেখা যায়। এই সরু রেখাটা নলের ভিতরকার সরু 
খোল। নলের গোড়ায় তাত পাইলে এই সরু খোল দিয়া 
পার! উপরে উঠে। এই সরু খোল ব চুডি দিয় যখন 
পার! উপরে উঠিতে থাকে, তখন বোধ হয় ঠিক যেন একটা 
সরু কাল রেখা বা কালির দাগ উঠিতেছে। * আলোতে" 
ধরিলে এই কাল রেখাটা বেশ দেখ। যাইবে বলিয়া, এর 
পেছন দিকৃটি অর্থাৎ নলের বেড়ের প্রার অদ্ধেক খানি 

শাদ।। নলের গায়ে ছোট বড় অনেকগুলি দাগ' কাট । 

ছোঢ নলপগ্রুলিতে ৯৫ থেকে ১১০ পর্যন্ত ১৬টা বড় দাগ 

আছে। বড নলগুলিতে ৯০ থেকে ১১৫ পর্যন্ত ২৬টা বড় 

দাগ আছে। এই দাগ গুলির এক একট্রীকে ইং রিজিতে 

ডিগ্রী বলে। বাঙ্গালায় ডিগ্রীকে অংশ বলা যায়। যেমন: 

১০০র দাগে পারা উঠিলে তাত ১০০ ডিগ্রী বাঁ ১০০ অংশ 

হইয়াছে বলি। ছুটী দুটা বড় দাগের মধ্যে চারিটা করিয়া 

ষ্টেট দাগ আছে। এই ছোট দাগের এক এবটা এক 

ডিগ্রা বা অংশের পাচ ভাগের এক ভাগ। যেমন ১০০র 



ভাঁপমান-যন্ত্র দ্রব্টটী কি, আর এ কেমন করিয়! ব্যবহার করিতে হয়। ৯ ॥ 

দাগ ছাঁড়াইয়৷ ছোট ছুটী দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিলে, তাত 

,০০ ডিগ্রী বা. অংশ আর এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ 

ভাগের ছু ভাগু হইয়াছে বলি। ছোট চারিটা দাগ পর্যন্ত 
উঠিলে, ১০০ ডিগ্রী বা অংশ আর এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ 

ভাগের চারি ভাগ হইয়াছে বলি। ছোট চাঁরিটা দাগের 
উপর "আৰু ছোট দাগ নাই, বত একটি দাঁগ আছে। এই 
দাগে পারা উঠিলে তাত ১০১ ডিগ্রী ঝ৷ অংশ হইয়াছে বলি। 

এই রকম করিয়া হিসাব করিতে হইবে। চারিটা, অন্তর 

একটা বড় দাগের গায়ে অঙ্ক লেখ আছে। ছোট দাগ 

গুল্ির'গায়ে কিছুই লেখ! নাই । 

তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিবার নিয়ম--রোগীর বগলে 
তাপমান-যন্ত্র রাখিয়া তার গায়ের “তাত পরীক্ষা করিতে হয়। 
€রাগীর বগলে দরবার আগে তাপমান-যন্ত্রের গোড়াটি তোমা'র 

হাতের মুঠোর মধ্যে খানিক ক্ষণ রাখিবে। তার পর, 

হাতের তাত পাইয়! ৯৫ ভিগ্রী বা অংশ পব্যন্ত পারা উঠিলে, 

মঞথটা রৌগীর বগুলে বেগ জুত করিয়া দিবে। কাপড় দিয়া 
আগে বগল মুচিয়া ফেলা চাই। বগলে যন্ত্রটা এমনি ক্জুত 
পরাত করিয়া রাখিতে হইবে যে, ওর ঠিক্ গোড়ুট ( অর্থাৎ 

বার মধ্যে পারা, আছে ) যেন বগলের মধ্যে থাকে, আর 

ধগ্লল থেকৈ ন| পড়িয়া যায়। পড়িয়া গেলে কি ক্ষতি, তা 

বুঝিতে পারিতেছ । রোগীর পরীক্ষা ত,হইলই না, লাভের 

মপ্যে বন্ত্রটী ভাঙ্গিরা গেল। এই জন্যে চিকিৎসকেরও খুব 
নাবধান হওয়া চাই, রোগীরও খুব সতর্ক হওয়| চাই 

রোগী যদি শুইয়। থাকে, তবে তাকে কাইত হইয় শুতে 



১০ তাপমান-ন্্র ব্যবহার করিবার নিয়ম । 

বলিবে। সে কাইত হইয়া শুলে তার বগলে তাপমাঁন-মন্্ 

এঁ রকম সাবধানে রাখিতে বলিবে। ডাইন পাশে শোয় ত 
বা! বগলে, আর বা পাশে শোর ত ড।ইন বগলে যন্ত্র দিবে। 

রোগী যদি বসিয়া থাকে, ওবে বগলে যন্ত্র রাখিয়৷ তাকে এক, 
হাত দিয়া ওর আগাটা ধরিয়া রাখিতে. বলিৰে। ডাইন 

বগলে যন্ত্র দেও ৩ বাঁ হাত'দরিয়া ধরিতে বলিবে।. আর বাঁ 
বগলে যন্ত্র দেও ত ডাইন হাত দিয়! ধরিতে বলিবে। এ 
রকম সাবধান হইলে যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়। যাইবার ভয় থাকিবে ন]। 

প্রাচটীনকি বড় কাহিল রোগীর বগলে তাপমান-যন্ত্র খুব 
সাবধানে রাখিতে হইবে । কেন না, তাদের বগলের মধ্যে 

খোল, খুব সতর্ক হইয়া হাত দিয়া ধরিয়া না রাখিলে, বগল 

থেকে যন্ত্র পড়িয়! যাইতে পারে ! এই জন্যে, এ রকম রোখীর 

পরীক্ষার সময় এ কথাট! যেন মনে থাকে । ৰ 

তাপস্নীন-যন্ত্র বগলে ১০ মিনিট রাখিবে। তারপর ঠাউর়ে 

দেখিবে পারা কতদূর উঠিয়াছে। কত ডিগ্রা উঠিয়াছে, 
আর তার উপর কয়টা! ছোট দ।গ ছাড়াইয়াছে, বেশ করিয়া 

দেখিয়া তবে,বগল থেকে যন্ত্র লইবে। কেন না, বগল থেকে 

যন্ত্র নুইলেই পারা নামিতে আরম্ত করে; কাষেই তখন কিছুই 

ঠিক করিতে পারা যায় না। এই রকম? যন্ত্রের আুনেক 
অন্থৃবিধা । কেন না, রোগীর বগলে যন্ত্র থাকিতে, পারা কত 

দূর উঠিয়াছে ঠিক কব চাই, নৈলে পরে ঠিক করা বায় না। 
আগে এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার ছিল । 

, আজ..কাল্ আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি, তাতে 

ও অন্্রবিধা নাই । বগলে দ্ মিনিট রাখিলে পারা যেখানে 



তাপমান-যন্ত দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা । ১১ 

উঠে, বগল থেকে যন্ত্র লইলেও পারার খানিকটে, যেন একটু 

ছোট কালির কসি সেই খানেই থাকে। সে পারাটুকু ঘ৷ 
দিয় নীচে নাঁমাইয়া না দিলে আর নামে না। যত দিন না 
নামাইয়া দিবে, তত দিন সেই খানেই থাকিকে। যন্ত্র পুন- 

রায় ব্যবহার করিবার সময়, অর্থাৎ আবার সেই রোগীর কি 
অন্য রোগীর বগলে দিবার সময়, ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত এ পারা 
টুকু ঘা দির নামাইয়া দিতে হইবে। যন্ত্রের গোড়াটা ডান্ 

হাতে মুটো করিয়া ধরিয়। বা হাতের তেলোয় একটু জোরে 

বার কতক ঘা দিলে, পার! টুকু এ পথ্যন্ত নামিয়া, আসিবে । 
যতক্ষণ ৯৫র দাগ পধ্যন্ত না নামিবে; ততক্ষণ এ রকম 

করিয়। ঘা দ্িবে। কিন্তু*যন্ত্রের গোড়। যেন হাতের মুটোর 

বাহিরে না থাকে, থাকিলে হাতের তেলোয় জোরে ঘ৷ 
 লাগিলে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এ রকম ঘা দিয়া "এ 

পার! টুকু ৯৫র দাগ পর্যন্ত নামাইবে। তার পর, আগের 
মত হাতের তাত দিয়! নীচের পারা ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত উঠা- 

ইবে। নীচে থেকে পার! উঠিয়। উপরকার পার! টৃকুর 

সঙ্গে মিলিলে, যন্ত্র রোগীর বগলে দিবে। (৫বৃশ ঠাউরে 
দেখিলে জনিতে পারিবে যে, উপরকার পারা টুকুর সঙ্গে 

স্থাচের পারা একবারে মিলিয়া৷ যার না। দুয়ের মধ্যে 

একটু ফাক থাকে । এই ফাক টুকু বাতাস। বাতাস টুকুর জন্যে 
 উপরকার পারা টুকু নীচে নামিতে পাঁরে না। যেখানে 
উঠে, সেই খানেই থাকে । যন্ত্রের গোড়ায় তাত লাগিলে 
শীচে থেকে পারা উঠিয়৷ উপরকার পারা টুকুঝে ঠেলিয় 
উপরে লইয়া স্লায়। তার পর বগল থেকে যন্ত্র লইলে নীচের 



২ তাঁপমান-বন্ত্র দিয় গায়ের তাত পরীক্ষা । 

পারা ক্রমে ক্রমে একবারে নামিয়া পড়ে। কিন্তু উপর- 

কার পার! টুকু যেখানকার, সেই খানেই খাকে। এ বাতাস 
টুকুর জণ্ডে নামিয়। পড়িতে পারে না। বগলে খন্ত্র রাখিয়৷ 

যখন দেখিবে যে, পারা অনেকক্ষণ এক জায়গায় আছে, আর 

উঠিতেছে ' না, তখনই বগল, থেকে যন্ত্র লইবে। মোটামুটি 

দশ মিনিট রাখিলেই হয় । | 
শিশুদের পীড়ায় আরও সাবধানে তাপমান-মন্ত্র ব্যবহ।র 

করিতে হয়। তারা সহজেই চঞ্চল ; গীড়। হইলে তার! বড় 
খিটুখিটে হয়। বগলে কোন্ু মতেই খন্ রাখিতে দেয় না। 

ফেলিয়। দিতে কি হাত দ্রিয়। ধরিতে নিয়ত চেষ্টা করে। 

এই জন্যে অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে 'তাদের বগলে যন্ত্র রাখিতে 

হয়। যতক্ষণ বগলে যন্ত্র থাকিবে, ততক্ষণ তার হাত দছুখানি 

কোঁশল করিয়া! ধরিয়৷ রাখিবে। আর তার বাউর উপর হাত 
দিয়! বগল চাপিয়া রাখিবে। | 

সহজ গায়ের তাত ৯৮৯ ডিগ্রী বা অংশ। স্হজ মানু, 
ষেরে বগলে তাপমান-যন্ত্র দশ মিনিট রাঁখিলে, ৯৮র দাগ 

ছাড়াইয়া "পারা ছোট ছুটা দাগ পর্যন্ত উঠে; তার 

উপ্রে আর উঠে না। সব সহজ মানুষেরই' যে গায়ের 

তাত সমান, তা নয়। যদি পাঁচ জন সহজ মানুষের -গাষেরু 

তাত অমনি করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে থে 

কারো গায়ের তাত ৯৮, কারে ৯৮২) কারো ৯৮ , কারে 

৯৮২ কারো বা ৯৯ ডিগ্রী বা অংশ। এই জন্যে সহ 

মানুষের গায়ের তাত গড়ে ৯৮: ডিগ্রী বা অংশ স্থির করা 

হইয়াছে । সহঙ্গ মানুষের গয়ের তাত মনে করিয়া রাখা 



তাপমান-বঙ্জ দিয়! গায়ের ভাত পরীক্ষা । ১৩ 

চাই । নৈলে, জ্বরে গায়ের তাত কত বাড়িল, কেমন করি! 

ঠিক করিবে? যে দাগে পারা উঠিলে সহজ গায়ের তাত 

বুষায়, সেই' দাগে একটা বড়সা অশকা মাছে। চিকিত- 

দকদের সুবিধার জন্যে এ দাগটাতে এ 'রকম চিত্ত 

দেওয়ণি হইয়াছে । এ চিক্কটা থাঁকাঞ় সহজ গায়ের 
তাঁত ভুল হয় না। দাগ গুলি ঠাউরে দেখিলে ৯৮র 

দাগের উপর ছোট ছুয়ের দাগে এী চিক্রুটী দেখিতে 
পাইবে। 

.,&৯র দাগের উপর পারা উঠ্ঠিলে, কিম্বা ১৫*র নীচে 
গাকিলে, অল্প ভ্বরভাব ঠিক করিবে । ১০০র দাগে পারা 
উঠিলে স্পষ্ট জ্বরভাব “স্থির করিবে ১০০র উপর বত 

উঠিবে, জ্বরের ততই প্রকোপ ঠিক করিবে । ১০২র কিন্থা 

১০৩র দাগে পারা উঠিলে, জবর খুব বেশীও নয়, কমও নয়: 
স্থির করিবে। ১০৩র দ]গ ছাড়াইয়।৷ পারা যত উপরে 

উদ্মিব, ততই ভারি জ্বর হইয়াছে জানিবে। এর পর এ সব 
ভাল করিয়৷ বলিব । 

ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাঁড়ি দেখিতে হয়, ,*এখন তাই 

বলিব। সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে গড়ে ৭২ বার 

ক্িড়ে । সকলের নাড়ী সমান চলে না। যদি পাঁচ জন 

সহজ মানুষের নাড়ী ঘড়ি ধরিয়া পরীক্ষা! করিয়!৷ দেখ, তবে 
দেখিবে যে, কারো নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮০ বার, কারো ৭৫ 

পার কারো ৭২ বার, কারে! ৭০ বার, কারে! ব ৬৫ বার 

পড়ে। এই জন্যে, সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে গড়ে 
৭২ বার পন্ডে বলিয়া! শির করা. হইয়াছে। এটী মনে 



১৪ গায়ের তাতের সঙ্গে নাড়ীর বেগের একটী বেশ সম্বন্ধ আছে। 

করিয়া রাখা চাই । নৈলে, জ্বরে নাড়ীর বেগ কত বাড়িল, 

কেমন করিয়া ঠিক করিবে ? 
গায়ের তাতের সঙ্গে নাড়ীর বেগের একটা বেশ সম্বন্ধ 

আছে। এই' সম্বন্ধটা চিকিৎসকদের মনে করিয়া রাখ! 
উচিত । গায়ের তাঁত এক টস্ত্রী বা অংশ বাড়িলে, "প্রতি 

মিনিটে নাড়ী ১০ বার বেশী পড়ে। যেমন, গায়ের তাত ৯৯ 

ডিগ্রী বা অংশ হইলে, প্রতি মিনিটে ৭৫ বার নারী পড়ে। 
গায়ের তাত ১০০ ডিগ্রী হইলে, প্রতি মিনিটে ৮৫ বার 

নাঁড়ী পড়ে গায়ের তাত ১০১ ডিগ্রী হইলে, প্রতিমিনিটে 
৯৫ বার নাড়ী পড়ে। গায়ের তাত ১০২ ডিগ্রী হইলে, প্রতি 

মিনিটে ১০৫ বার নাড়ী পড়ে। তাঁপমান-যন্ত্র বগলে রাঁখিয়। 

আর ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া! প্রায় এই রকম ফল পাবে। . 
" অনেক কারণে নাড়ীর বেগের ইতর-বিশেষ ঘটে ( যেমন 

চিন্তা! হইলে, দুঃখ হইলে, বা রাগ হইলে নাড়ীর বেগের 

ইতর-বিশেষ ঘটে )। কিন্ত্ব গায়ের তাতের সে রকম ইত্বর- 

বিশেষ ঘটে না। এই জগ্যে, জ্বরের চিকিৎসায় গায়ের 
তাতের উপরই বেশী নির্ভর কর! উচিত। আর এই জন্যেই, 

ঘড়ির চেয়ে তাপমান-ন্ত্র এত আবশ্যক | | 

ইণ্টম্মিটেপ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরামস্রের 
চিকিৎসা! | 

কম্প বা শীত-_গিয়৷ দেখিলে রোগীর. রুম্প দিয়৷ জ্বর 



ইপ্টম্মিটেন্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাষ জরের চিকিৎসা । ১৫ 

আসিয়াছে। ছুটে! লেপ চাপা দিয়! এক জন ধরিয়া রাখিয়াছে, 
তবু কম্প নিবারণ হইতেছে না। এ অবস্থায় কি করিবে? 
একবার ভবিয়। দেখিবে, কিসে এ কম্প নিবারণ হয় । কম্প 

নিবারণ করিবার কত গুলি উপায় জানি। 

৬১) গরম'জলের টপে, রোগীকে রানিক "ক্ষণ গলা 

পর্যন্ত ডবীইয়। বসিতে দিলে কম্প তখনই নিবারণ হয়, আর 

রোগী বড়ই আরাম বোধ করে। যথার্থই কম্প নিবা- 

রণের এমন উপায় আর নাই ! কিন্তু ঘরে যদ্দি গরম জল 
'তয়ের থাকে, আর খড় গামল! বা টপ থাকে, তবেই এ 

ব্যবস্থ। হইতে পারে। নৈলে যে আনিতে নিতেই সময় 

যাবে | গরিব দ্ঃখীদের প্বাড়ীতে ত এ বাবস্থা! হইতেই 

পারে না। 

(২) গরম জলের টপে বসাইবা'র কোনও উপায় নাই | 

এখন কি করিবে ? ভাবিয়! দেখিবে, আর কিসে শীত নিবারণ 

হয়। গরম জলের বোতল উপর-পেটে অর্থাৎ বুকের কড়ার 

নীচে, দুই বগলে ছুই উধ্ধতের মাঝখানে, দুই হাতের তেলোধি, 

আর ছুই পারের তেলোয়, খানিক ক্ষণ ধরিমা রাখিলে 

বেশ শীত* ভাঙে । এখানেও গরম জল দরকার, ছুবে 

হুল্প বলিয়া শীক্ব প্রস্তত হইতে পারে। এক বগুনো ব৷ 
এক পাঁতূলে গরম জল করিতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না। 
বোল বা শিশিতে গরম জল পুরিয়া কাফ আঁটিয়! দিবে। 
তার পর, বোতল বা শিশির গায়ে স্যাক্ড়। জড়াইয়। 

উপর-পেটে, . ছুই বগলে, ছুই উরতের মাঝ-ানে, শ্রুই 
হাতের তেলোয় আর ছুই পায়ের তেলোয় ধরিয়া! রাখিবে। 



১৬ কম্পন্জরে কম্প নিবারণের উপায়--মুষ্টিষোগ । 

জলটা খুব গরম হওয়া চাই, নৈলে শীঘ্র জুড়াইয়া যাইবে, 

আর ভাল শীতও ভাঙডিবে না। 

তে) ঘরে বোতল কি শিশি যদি নাথাকে ত কি 

করিবে ? চারি খান পাতলা ইট আগুনে তাতাইয়া তাঁতে 

অম্নি করিয়! ন্যাকড়। জড়াইম্া ছুই হাতের তেলোয় ছুই 

উরতের মাঝ-খানে, আর দুই পায়ের তেলোয় ধরিয়া রাখিলে 

বেশ শীত ভাডে। এ রকম গরম গরম আর ন্যাক্ড়া জড়ান 

আর দুই খান ইট লেপের মধ্যে দুই পীঁজরে ধরিয়৷ রাখিলে 

আরও ভাল হয়। 

(৪) রোগীর বাড়ীতে কি তার নিকটে বদি ইট না 

পাওয়! যায় তকি করিবে? বালি ভাজিয়। সেই তণ্ত বালি 

ছুই তিন পুরু কাপড়ে বড় একটা পুলি করিবে। এই 
পু*্টলি দরিয়া উপর-পেটে, ছুই উরতে, ছুই পায়ের তেলোয়, 

ছুই হাতের তেলোয়, আর ছুই বগলে, আর পাঁজরে সেক 

দিবে। এ রকম গোটা 'আফ্টেক পুঁটলি একবারে তয়ের 
করিতে পারিলেই ভাল হয়। তা হঈলে সেক দিবার বেশ 

সুবিধ হয় হাতে, পায়ে, উরতে, বগলে, পাজরে ও পেটে 

একবারে সেক পায়। বালি শীঘ্র জুড়াইয়া যায়, এই জন্চে, 

বারে বারে বালি ভাজিয়া লইতে হয়। এক প্রস্ত বালি, 
ভাঁজিতে থাকিবে, আর এক প্রস্ত ভাজ! বালি দিয়া সেক" 

দিতে থাকিবে। তাজা বালির এ রকম সেক সব গ্রহশ্থেরই 

বাড়ীতে ঘটিতে পারে । ূ 

(৫) কম্বল কি কাথা আগুনে তাঁতাইয়া সেই তপ্ত কম্বল 

কি কীথ৷ দিয় রোগীর সব গ! ঢাকিয়। দিবে ।, তার উপর 



কম্প-জরে কম্প নিঝরণের উপায়-মু্টিযেগ | ১৭ 

লেপ, কাথা, কি আর কোন মোট৷ কাপড় চাপ! দিবে। 

এতেও বেশ শীত নিবারণ হয়। 
তার পর দেখিবে, কম্প নিবারণের এই পাঁচটা উপায় 

ছাড়। আর কোনও যুক্তি আছে কিনা? আছে। রোগীর 

পেটে, কোনও গরম জিনিষ পড়িলে তার শতৈ ভাঙিতে পারে। 

গরম দুধ গরম জল, কি গরম চা, খানিক খানিক খাওয়াইয়! 

দিলে বেশ শীত ভাঙে, আর রোগী আরাম বোধ করে। সব 

গৃহস্থের বাড়ী চা থাকে না। কাজেই, সব জায়গায় গরম চ। 

খাওয়াইবার ব্যবস্থ। করা যায় না। শুদু গরম জল খাওয়া কষ্ট 

গা সাকার হ্যাকার করে । আবার শুদু গরম ঢ্ধ থাইলেও 

পেট ভার হয়। এই জন্তন্ত, একভাগ গরম দুধ আর তিন 

ভাগ গরম জল একত্র মিশাইয়া বারে বারে খাইতে দিবে। 

চা-ই হোক্, আর জল-নিশনো দুধই হোক্, খুব গরম গরম 

খাওয়া চাই। যতক্ষণ কম্প ঝা শীত থাকিবে, ততক্ষণ ম।ঝে 

মাঝে গরম চ| বা গরম দুধ খাওয়া চাই। এক এক বারে 
খানিক খানিক চুমুক দিয়া খাইবে। হাতে, পায়ে, উরে, 

বগলে, গায়ে এই রকম সেক ঝ তাত পাইলে, *আর পেটে 

গরম চ! ব্রা গরম দুধ পড়িলে, কম্প বা শীত “অনেক *ক্ষণ 

থাকিতে পারে না, শীপ্রই যায়। 

কম্প ন! হইয়। বদি সামান্য শীত বোধ হয়, তবে বেশী 

কিছুই করিতে হইবে না। মোটা জেয়ালে কি শুকনো 
মোটা গামোচ। দরিয়া গা খুব জোরে ঘুধিয়া ফেলিলে ও রকম 
শীত শীত ভাব দূর হইয়! যায়। এই রকম করিয়! গা ঘনিয়া 
গরম জামা, গরম কাপড়, ব! শার্দ! মোট! কাপড় গায়ে দিবে । 



১৮ লড়েনম্ খাইলে কম্প নিবারণ হয়। 

তার পর, এক বাটা গরম চা, কি গরম দুধ (এ গরম জল- 

মিশানে1) চুমুক দিয়। খাবে। 

এই মুষ্টিযোগ গুলির মধ্যে যেখানে যেটী স্ৃবিধা, সেখানে 

সেইটি খাটাইবে। তার পর, একবার ভাবিয়া দেখিবে, 

খাওয়াইলে.কম্প নিবারণ হয়,, এমন কোন অন্তুদ আছে কি 

না। আছে। লডেনম্ €( মাফিডের আরোক) খাওয়াইলে 

কম্প নিবারণ হয়। কম্প আরন্ত হইতেই, কি কম্প আরস্ত 

হওয়ার পরেও আধছটাক জলের সঙ্গে ৭০৭৫ ফোটাঞ% লডে- 

নম ( টিংচর ওপিয়াই ) খাওয়াইয়। দিলে শীঘ্রই কম্প নিবারণ ' 
হর়। কম্প নিবারণ ছাড়া, এতে আর একট! বিশেষ উপকার 

হয়। জ্বরের ভোগ আর যাতনা কম হয়। যে অন্তু এক- 

বারে খাওয়াইলে কম্প নিবারণ হয়, ভ্বরের ভোগ আর যাতনা 

কম হয়, সে অস্থ্দটা মনে করিয়া রাখা উচিত। এতে জ্রের 

ভোগ কমুক ন! কমুক, যাতনা ত নিশ্চয়ই কমে। এ অন্থদের 
এমন গুণ আছে জানিতে পারিলে, চিকিুসক ন৷ দিলেও 

রোগী অস্থুদ চাহিয়৷ খায়। 

ছেলেদের কম্প আসিতেই টিংচর ওপিয়াই ( লডেনম্) 
আর সোপ লিনিমেন্ট সমান ভাগে মিশাইয়। তাদের পিঠের 

* ১৮ বছরের উপর যাদের বয়স, তাদেরই পক্ষে এই মাত্রা। 
৯২ বছরের উপর আর ১৮ বছরের নীচে যাদের বয়স, তাদের পক্ষে 

অর্দেক মাত্রী। ১২ বছরের কম বয়স হইলে এ অন্মুদ খাওয়৷ইবে না, তার 

হলে পিঠের দাড়ায় লডেনম্ আর গোপ লিনিমেন্ট সমান ভাগে মিশাইযা 
মালিশ করিবে। 



কম্পের নময় গায়ের উপরকার রক্ত সবশরীরের ভিতর বায়। ১৯ 

দাড়ায় মালিশ করিলে কম্প নিবারণ ত হয়ই, অনেক জায়গায় 

জুর আসাও বারণ হয়। 
মুষ্টিষোগেই হোক্, আর অন্থদ খাওয়াইয়াই হোক, বত 

শীঘ পার, কল্প নিবারণ করিবে। কেন না, কম্প অনেক ক্ষণ 

থাকান্ভাল নয়। ' এ ছাড়া কম্পকে সহজ, জ্ঞান কর! হইবে 

না। যদি কম্প বেশী হয় আর অনেক ক্ষণ থাকে, তবে 

অনেক ৰিপদ ঘটিত পারে। কম্পের সময় গায়ের উপরকার 

রক্ত সব শরীরের ভিতরে চলিয়। যায়। এই জন্যে, হাত পা 

এত ্রাপ্তা হয়। আঁর হাত দেখিলে নাড়ী এত সরু আর কম 
জোর বোধ হয়। শরীরের মধ্যে যে রক্ত চলিয়া যায় বলি- 

লাম, রক্ত কোথায় যায় % শরীরের মধ্যে ষে সব মন্ত্র আছে, 

সেই সব যন্ত্রের মধ্যে গিয়া রক্ত জম। হয়। পিলের মধ্যে গিয়া 

রক্ত জম] হয়। যকৃতের মধ্যে গিয়া রক্ত জম! হয়। যাঁকে 

মেটে, পাত, বা অগ্রমাস বল, তাকেই ভাল কথায় ঘকু্ড বলে। 

ধুঁোর, মধ্যে গিয়া রপ্ত জম! হয়। ফুক্কোর ভাল কথা 

বুস্ষ,স । মাথার মগজের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। মগ- 
জের ভাল কথা মস্তিষ্ক। কম্প অনেক ক্ষণ থাকিলে, কাজেই 

এই সবঘ্যন্ত্রের মধ্যে রন্তও অনেক ক্ষণ জমিয়! থাঁকে। 

কম্প্ গেলে ক্রমে ক্রমে সব যন্ত্র থেকে রক্ত গায়ের উপরে 

ফিরে আসে। পিলে আর পাত, এই ছুই যন্ত্রে সব চেয়ে 

বেশী রক্ত' জম! হয়। এই জন্যে কম্পের সময় এই দুই 
ধন্তরের আকার সব চেয়ে বড় হয় কম্প গেলে আর 

আর সব যন্ত্র আগের মত হয়, কিন্তু পিলে *আর শর্টক 
আগের মত:হয় না, একটু বড় থাকে। এই রকম করিয়। 



২৬ কম্পের সময় উপসর্গ । 

যত বার কম্প হয়, প্রতি বারেই পিলে আর পাত একটু 
করিয়া বাড়িয়া ষায়। শেষে এত বড় হয় যে, নাই পর্যন্ত 

বা তার নীচেও নামে ॥। পিলে, পাত কেবল, বাড়ে এমন 

নয়, অনেক জায়গায় খুব শক্ত হয়। পিলে পাত শক্ত 

হইলে শীঘ্র সারে না। ছোট ছেলেদের পাত শক্ত-হুইলে 

প্রায়ই তার! মার যাঁয়। এ সব এর পর বেশ করিয়া 

বলিব। ০ 

তাতেই বলিতেছি, কম্প যদি বারে বারে না হইতে দেও, 
আর অনেকক্ষণ না থাকিতে দেও, তবে 'পিলে পাত .কখনই 

অত বাড়িতে পারে না-_-শক্তও হয় না। একি কম স্বৃবি- 

ধার কথা  শুদু এক কম্প নিবারণ করিই চিকিত্সক কত 

কাজ করিলেন। | 

কম্পের সময় উপসর্গ--বারে বারে কম্প হইলে যে কেবল 
পিলে পাত্ই বাড়ে আর শক্ত হয়, এমন নয়। কখন কখন 

তাঁর চেয়েও ভারি রকম আপকার হয় । যথাঃ. 0 

* ১। অনেক জায়গায় দেখা” যায়, কম্প দিয়! জ্বর 

গ্রাসিল আর রোগী অচৈতন্ত হয়! গেল ' বিশেষ তদ্বির 

গা "করিলে রোগীর আর চৈতন্য হয় না। শীন্ই মার 
ধায়। | হা 

২। ম্বগি রোগে যেমন খেচুনি হইয়। থাকে । কম্প' 
দিয়। জুর আসিলে 'কারো কারে! সেই রকম খেচুনি হয়। 

কম্প দিয়! জ্বর আসিলে অনেক ছেলে-পিলের তড়ক। হয়। 

একে তঁডকাও বলে, দড়কাও বলে। বেশী ত্রকম জ্বর 

হইলে কচি ছেলে পিলের প্রায়ই তড়কা, হয়। কোন 



মাথায় জল-পটি দিবার ব্যবস্থ! । ২১ 

কোন ছেলের কম্প দিয়া জ্বর আসিতেই তড়কা এহয়। 
আবার কোন কোন ছেলের গায়ের তাত খুব বাঁড়িলে ভড়কা 

হয় । 

৩। কম্পদিয়াজ্বর আসিলে কেহ ঝেহ যেন মুচ্ছা 

যাওগার মত হয়, অর্থাৎ ঠিক্ প্লেন ভ্রমি যায়। 
৪1 কম্প দিয়! জ্বর আসিলে কারো কারে হাতে পায়ে 

ভারি খাল ধরে। 

১। কম্প দিয়! জর মাসিল আর রোগী অচৈতন্ত 

হইয়া'গেল--.এ অবস্থায় কি করিবে ? হাত, পায়ে, বগলে, 

উপর-পেটে, উরতে যে রকম করিয়া সেক দিবার কথা আগে ' 

বলিছি, সেই রকম সেকণদিবার ব্যবস্থা ত করিবেই। তা 

ছাঁড়া, ছু পায়ের ডিমে ছুখান, আর ছুপায়ের তেলোয় হ্খান 

রাইয়ের পলস্তারা দ্িবে। রাইয়ের পলস্তারাকে ইংরাঁজিতে 

মাষ্টার প্ল্যাঞ্উর বলে। মাষ্টাড প্র্যাউটর বলিলে আজ কাল 

পাব্সাম্বী অব্াবসায়ী প্রায় সকলেই বুঝিতে পারেন। তার 

পর, মাথ ্যাড়া' করিষ্জা জল-পটি দিবে। শুছু হিম জলৈ 
সরু ন্যাক্ড়। ভিজাইয়। মাথায় পটি করিয়া দিলেওচ্ছয়। এক 

হ্বাগ গ্ুডিকলে। আর জাট ভাগ হিম জল একত্র মিশাইয়। 
ভাতে সরু ন্যাক্ড়। ভিজাইয়৷ মাথায় দিলেও হয়। ১ ওন্স 

'খিযুরিয়েট অব্ ফ্যামোনিয়া ( নিশেদূল ), ১ গনন রেক্টি- 
ফাইড, স্পিরিটু, আর ৭ পপ্ন হিম আল একত্র মিশীইয়া, 
তাতে সরু ন্যাক্ড়। ভিজাইয়া মাথায় দিলে সব চেয়ে ভাল 

হয়! এতে মাথা বড় ঠান্ডা হয়। একে ইংরাঞজিতে ইব- 
গোক্পেটিং লোশন বলে। অ্বর-বিকারে রোগীর মাথা ঠা 



২২ মাথায় জল-পটি দিবার ব্যবস্থা; । 

করিবার এটা বড় অন্দ। এ কেমন করিয়! তয়ের করিতে 

হয়, সকলেরেই জানিয়। রাখা! উচিত ৷ আর এ তয়ের করাও 

বড় সহজ ! যথা2--- | 
বাং 

মিযুরিয়েট, অব য়্যামোনিয়া ( নিশেদল ) ০ ৯ ডাম 

রেক্টফাইভ, স্পাই. , ৮: ভি 
হিম জল রি রঃ ৮ প্র ওক্ষ 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশি কিম্বা বোতলে রাখিয়৷ 

দেও। শিশি কিম্বা বোতলের মুখ কাক্ দিয়া আটিয়। রাখ! 

ভাল। এই ভাগ বিলি মনে থাকিলে, ধত খানি ইচ্ছা তত 

খানি আরোক তয়ের করিয়! লইতে পার। ূ 

রোগীর মাথায় জল-পটি দিতে বলিলে অনেকে এক খান 

মোটা! ন্যাক্ড়, তা কালই হোক্, আর ফর্শাই হোক্, তিন 

চারি পুরু করিয়৷ জলে তিজাইয়া মাথায় দিয়। থাকেন। এতে 

উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হয়। মাথায় গরমপুল,- 
টিস্ দিলেও যে ফল হয়, এ রকম তিন চারি পুরু ন্যাক্ড়। 

তিজাইয়া মাথায় দিলেও সেই ফল হর । কেন না, মাথা থেকে 
আগুনের মত বে ভাব বাহির হয়, সে ভাব ত ন্যাক্ড়া ফু'ড়িয়া 

বাইর হইতে পারে না। কাজেই, খানিকক্ষণ পরে ন্যাকড়া 
খানি ষেন আগুন হইয়া উঠে। এতে মাথা কেমন করিযি! 
ঠাণ্ড। হইতে পারে, বুঝবিতেই পারিতেছ। এ রকম ্ুল 

গৃহস্থের ত হয়ই । অনেক চিকিওসকেরও হয়। এই জন্য, 

চিকিৎসক যখন রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার ব্যবস্থা 

ফরিবেন” তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন যে, ন্যাকড়। 

খানি যেন ফর্পা, পর, আর এক পুরু হয়। ছু তিন পুরু 



কম্পের সময় রোগী অচৈতন্ত হইলে কি করিবে। ২৩ 

করিয়৷ দিলে কি অপকার হয়, তাও বলিয়! দিবেন । মাথায় 

জল-পটি দিয়া, তার উপর পাখার বাতাস দিলে আরও ভাল 
হয়। জরলল শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া ঘায়, আর মাথ! ঠাণ্ডা হয়। 

ন্াাকড়া এক বারে শুকাইতে দেওয়া হইবে না । শুকনে! 
শুকনে! হইলেই আবার জল দিয়া ভিজাইয়া দিবে | 

এতেও যদ্দি চৈতন্য ন! হয়, তবে ঘাড়ে বেলস্তরা দিবে! 

বেলস্তরা তু রকম । বেলস্তরার আরোক আর বেলস্তরার 

পটি। বেলস্তরার আরোককে ডাক্তরেরা লাইকর লিটি 
বলেন। আর বেলস্তরার পটিকে এমপ্ল্যাঞ্টর লিটি বলেন। 
ছুয়েতেই ফোস্কা হয়। এই জন্যে, যেখানে ধার যেটি 
স্ুরিধা, সেখানে তিনি সেইটা ব্যবহার করিতে পারেন। 
ফল কথা, বেলম্তরা খুব তেজাল হওয়া.চাই, নৈলে ফোস্ক। 
হইবে না। 

এ ছাড়া, রোগীর যদি গিলিবার শক্তি থাকে, তবে 

হাঞ্চে একটা অনু খাওয়াইয়। দিবে । সে অস্থদটী নীচে 
লিখিয়। দিলাম$__ 

ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম 3 *' ১৫ €গ্রন 
টিংচর অব বেলাডন। রা ১* মিনিম্ 
শরহিম জল 8 ্ ১ ওম্স (আধ ছটাক ) 

একত্র মিশাইয়। একটা শিশিতে , রাখিয়া দেও) 

ত্রোমাইড অব পোটাশিয়ম বেশ গলিয়। গেলে, রোগীকে 
আরোক খানি সব খাওয়াইয়া দিবে। এই যে 'আরোক 
খানি তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা ঝবর্থাৎ এক বার খাওয়াই- 
বার মত। এই মাত্রা মনে রাখিয়া, যত খানি ইচ্ছা তত 



২৪ মাথার মগজে রক্ত জম। হইলে রোগী অচৈতন্ত হয়। 

খানি অন্থদ তয়ের করিতে পার। রোগীর যতক্ষণ বেশ 

চৈতন্য না হয়, ৩৪ ঘণ্টা অন্তর এই অন্তু্দ নিয়ম করিয়া 

খাওয়াইয়া দিবে। 

এর জাগেই বলিছি যে, কম্পের সময় গাঁয়ের উপরকার 

রক্ত পাত, পিলে; ফুক্কো, মাগার মগজ-_-এই সব যন্ত্রে গিয়া 

জমা হয়। মাথার মগজে বেশী রক্ত জম! হুইলে, রোগী 
অচৈতনা হইয়া যায়। মাথার মগজ থেকে এই রক্ত নামাইবার 

যেমন মম্থাদ ব্রোমাইড. অব পোটাসিয়ম্ আর বেলাডনা 

তেমন আর নাই। এই জন্যে, এ অন্থ্দ ছুটট সকল 

চিকিৎসকেরই সংগ্রহ করিয়৷ রাখা উচিত। ৰ 

আমাদের দেশে গদখালি, ভ্ানগর,। আর উলোর মহা- 

মারীর কথা সকলেই শুনিয়৷! থাকিবেন। অনেকেই শুনিয়া 

ছেন, সে সময় এ সব গাঁয়ে বাড়ী বাড়ী, ঘরে ঘরে, সব মরিয়া 
থাকিত। কম্প দিয়! জ্বর আসিলে, যে যেখানে লেপ 

কাথা মুড়ি দিয়া শুইত, সে সেই খানেই থাকিত,, আর 
উঠিত না। এর আগেই বলিছি যে অনেক জায়গায় এমন 

ঘটে যে” কম্প দিয়া জ্বর আসিলে রোগী অচৈতন্য হইয় 
যাঁয়। বিশেষ তদ্বির না করিলে তার আর" চৈতন্য হয় 

না। শীত্ই মার! যায়। এ সব জায়গায়ও ঠিক এই রকম 
ঘটিছিল। 

২। কল্প দিয়! শুর আসিল, আর মৃগি রোগে ধেমন 

খেঁচুনি হইয়া থাকে, রোগী সেই রকম খেঁচিতে লাগিল। 
"এ অবস্থায় কি করিবে? কি করিবে, তা পরে বলিব। 

সবিরাম জ্বরের শীত বা কম্পের অবস্থায় শীত বা কম্প দ 



ক্লোরোফন্্দ শু'কাইবার ব্যবস্থা! । ১৫ 

হইয়া, কখন কখন এই রকম খেঁচুনি হয়। আমি একবার 
এই রকম খেঁচনি দেখিছিলাম। ক্লোরোফন্দ শুঁকাইয়া 
তার খেঁচ্নি নিবারণ করিছিলাম। শীত বা কম্প গেলে 

যেমন গায়ের তাত, বাড়ে অর্থাৎ জ্বর ফোটে, এখানে ৫খ্চুনি 
গেলে সৈই রকম গায়ের তান্ত বাড়িয়াছিল। এ রকম খেঁচুনি 
হইলে কি করিবে, এখন বলি। 

ক্লোরোফণ্ম শু'কাইয়া তার খেঁচুনি নিবারণ করিবে। 
কিন্তু ক্লোরোফন্্ শুকান সহজ নয়। কেন না এতে 

রোগীর বিপদ আছে। ভাল জুত বরাত করিয়া, আর 
সাবধান*হইয়া না শুকাইতে পারিলে রোগী মারা পড়িতে 

পরে। আর অনেক জায়গায় এমন মারাও পড়েছে। 

এই জন্যে, ক্লোরোফণ্মকে লোকে এত ডরায়। কিন্তু 

সাবধান হইয়। ক্লোরোফণ্ম শু কাইতে পারিলে কোনও 

বিপদ ঘটে না। 

* এক খান রুম়াল বা, পাতলা ন্যাকড়। ছু তিন পুরু করিয় 

একটা ঠোউা তয়ের কর। ময়রারা শাল-পাত্েরে যেমন 
ঠোড। তয়ের করিয়া থাকে, এ ঠোডাও ঠিক সেই রকম 

করিয়া করিবে। এই ঠোডায় এক ডাম (৬০ ফোটা) 

কুন্দোাজ ক্লোরোফন্ধ্র ঢালিয়া দেও। এক জায়গায় যেন 

ঢালিয়। দিও ন।---ঠোডার মধ্যে চারি দিকে ছড়াইয়! ঢালিয়। 
দিবে। ঢালিয়। দিয়াই ঠোডাটা রোগীর নাকের গোড়ায় 
ধর। ঠোডা এমনি জুত করিয়া ধরিবে যে, ঠোভাব্ল নীছে 
| দিয়া যেন নাকে বাতাস যাইতে* পারে। খানিক ক্ষণ 
ঠোডাটা এই * রকম করিয়া রাখ তার পর ঠোঙ্ 



২৬ ক্লোরোফ্ম্ শু কাইলে সব রকম খেঁচুনি নিবারণ হয়। 

তুলিয়া শু'কিয়৷ দেখ। যদ্দি ক্লোরোফর্ম্মের গন্ধ ভাল রকম 
ন| পাঁও, তবে, আর ভাম খানেক ক্রোরোফন্দ ওতে এ রকম 
করিয়া ঢালিয়া দেও । যত ক্ষণ খেঁচুনি থাকিবে, তত ক্ষণ 

এই রকম করিয়। ক্লোরোফম্নী শুকাইবে। ক্লোরোফন্ম 

শু'কাইবার সময়, রোগীর মাথা এক জন ধরিয়া! রাখিলে 

ভাল হয়। | 

ক্লোরোফণ্ম শ্র'কিলে সব রকম খেচুনি নিবারণ হয়। 

মৃগির খেঁচুনি, হিষ্টিরিয়ার* খেচুনি, এমন কি, ছেলেদের 
তড়কা পধ্যস্ত নিবারণ হয়। | 

ক্লোরোফর্ম শু'কাইয়া খেচুনি নিবারণ হইলে, রোগীর 

যদি সহজেই জ্ঞান হয় ত ভালই |, নৈলে, রোগী অটৈতনা 

হইলে, যে যে রকম করিতে হয়, এর আগে বলিছি, ঠিক 

সেই রকম করিবে। 

কম্পের সময় যদি কোন ছেলের তড়কা হয়, তবে তার 

ঢু পায়ের ডিমে দুখান রাইয়ের পলস্তরা (মষ্টার্ড প্ল্যা্উর ) 
দিবে। আর গাড়, ব| ঘটি করিয়! হিম জল উচু থেকে সরু 

ধারে মাথুষ্ধ উপর নিয়ত ঢালিবে। এ ছাড়া চোকে মুখে 

হিম জলের আছড়া বারে বারে দিবে। য্তক্ষণ খেঁচুনি 

থাকিবে, তত ক্ষণ এই রকম করিবে । ছেলের গলা পর্যযুকত 
কাপড় চোপড় দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া, মাথায় এ রক 
করিয়া! করল ঢালিলে আরও ভাল হয়। খেচুনি গেলে 
হাতে, পাঁয়ে, বগলে. গরম জল-পোরা শিশির তাত নিয়ত 

' ** হিষ্টিরিয়াকে বৈগ্ের! গুল্-বায়ু (বাই গোলা ) বলেন। এ রোগ 

্রীলোকদেরই হয় । পুরুষেরও কখন কখন হই়্| থাকে 



কম্পের সময় তড়.ক! হইলে কি করিবে? ২৭ 

লাগাইবে। মাথা কামাইয়া হিম জলের পটি দিবে। জল 

যত হিম হয়, ততই ভাল । মাথায় যে পটি দিবে, তা সরু 

আর এক. পুরু হওয়া চাই। এর আগেই এ সব বেশ 
করিয়! বলিছি।. ম্যাকড়ার জল শীঘ্র শীত্র শুকাইয়! দিবার 

জন্যে মাথার উপর আস্তে আস্তে পাখার বাতা” দিবে। গল 

থেকে পা *পর্য্যস্ত মোটা কাপড় চোপড় দিয়! বেশ করিয়! 
ঢাকিয়। রাখ! চাই। শিখর চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ অস্তুদ 

গিলিতে পারিবে এমন বোধ হইলে, তাহাকে একটা অস্থুদ ঢু 

ঘণ্ট! অন্তর খাওয়াইবে। অন্থুদটা নীচে লিখিয়া দিলাম । 

আফ্েডাইড অব্ পৌটাসিয়ম্. *** ০১, ৩ গ্রেণ 

ব্োমাইড অব. পোটাসিয়ম্ ১০৮১০ গ্রেণ 
টিংচার অব বেলাভনা ১... ০ ৩ মিনিম্ 
সিরপ অব. জিঞঁর ১১০৮৮ ২০ মিনিম্ 

ডিল ওয়াটার বা মৌরি-ভিজের জল *** ৬ ডাম 

একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে করিয়া রাখ । এই ষে 
আরোক খানি তয়ের করিলে, এ ছয় মাত্রা অর্থাৎ ছয়, বাঁর 
খাওয়াইবার মত। এক এক বারে ছয় তাগের এক 

ভাগ করিয়া খাঁওয়াইবে। শ্বিধার জন্যে, শিশির গায়ে 

শ্টাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া লইবে। এক এক বারে এক 
এক দাগ ঢালিয়। খাওয়াইয়া দিবে। এক বছরের ছেলের 
পক্ষে এই মাত্রা। ছেলের বয়স বুবিয়ী অন্থদের মাত্রার 
ইতর-বিশেষ করিবে । বয়স বুঝিয়া *অন্থদের মাত্রা কেমন 
করিয়। ঠিক করিতে হয়, এর পর বেশ করিয়া বলিবণ। 

তড়কাহইবে কি না, ছেলের ভাব ভঙ্গি দেখিয়! অনেক 
৭ 



২৮ ভড়কা হওয়ার পুর্ব লক্ষণ। 

বুঝা যায়। আগে বুঝিতে পারিয়৷ যদি সাবধান হইতে 
পার, তবে ছেলের তড়কা হওয়া নিবারণ করিতে পার। 

তড়ক! হইবার আগে ছেলে থেকে থেকে চম্ক্যে উঠে। 

মুখ চোকের' ভাব দেখে বোধ হয়, ছেলে যেন কোন রকম 

ভয় পাইয়াছে। চোক চেয়ে থাকিতে পারে না । ঠোঁকের 

কোণ খুব রাঁডা হয়। হাতের তেলো, পায়ের তেলো হিম 

হয়। গলা আর কপাল খুব গরম হয়। মাথার মধ্যে 

দিয়া যেন ভাপ উঠিতে থাকে । এই গুলিরমধ্যে, থেকে 

থেকে চমূকো উঠাই তড়কা হওয়ার নিশ্চয় চিহ্ন জানিবে। 

তড়ক1 হওয়ার ঠিক আগেই ছেলে ঘন ঘন চম্কায়. আর 

বেশী চম্কায়। এই লক্ষণগুলি ডদখিলেই ঠিক করিবে যে 

ছেলের নিশ্চয়ই তড়কা! হবে। এইগুলি দেখিলে, দেরি 
না করিয়৷ ছেলের দু পায়ের ডিমে ছু খান মাফ্টার্ড বসাইয়া 

দিবে। পলস্তারা উঠিয়। ন| যাইতে পারে, এই জন্যে ওর 

উপর বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়! দিবে। তার পর 

হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়, ছু বগলে গরম জল- 

পোর! শিশির তাত দিবে । শিশির গা! বদি ঝড় গরম হয়, 

তবে তাতে ন্যাকড়। জড়াইয়। হাতে, পায়ে, বগলে দিবে। 

নৈলে, ফোস্কা পড়িবে। তার পর, ছেলের মাথ৷ কামাইয়। 
দিবে। মাথা কামান হইলে, হিম জলে সরু ন্যাকড়া ভিজা- 
ইয়া মাথায় পটি করিয়া দিবে। তার পর উপরের লিখিত 

আরোক এক দাগ করিয়া ছু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। 

মাঞ্টীর্ডের ভালা ধরিলে, ছেলের সে রকম ভাব ভঙ্গি 

আর থাকে না। সেরকম থেকে গেকে আর চমক্যে উঠে 



পায়ের ডিমে মষ্টীর্ড দিলে মাথ|র মগজের রক্ত নামিয়! আসে। 

না। আর সে রকম অঘোর হইয়াও থাকে না। বেশ 

চৈতন্য হয়। সে রকম আর চোক বুজিয়। থাকে না। 
ফল কথ! 'তড়ক! হইবার আর ভয় থাকে না। আধ ঘণ্টার 
বেশী মাষ্টার্ড -রাখিবার দরকার নাই। অর্থাৎ খুব জ্বাল! 
ধরিশেই ও তুলিয়া ফেলিবেএ যদি বল, জ্বালা ধরিয়াছে 

কিনা, কেমন করিয়া জানিতে পারিব। খুব ছোট ছেলে 

ত আর বলিতে পারিবে না। ছেলে যদি কীদে, বারে ৰারে 

পা নাড়ে আর বারে বারে জ্ালার জায়গায় হাত দেয় ঝ 
পলস্তারা খুলিয়া ফেলিতে চায়, তা হলেই জাল! ধরিয়াছে 

ঠিক ক্লারবে। ছেলে একটু বড় হয় ত সে নিজেই ভ্বালার 

কথা বলিবে। মাষ্টার গুলিয়া ফেলিয়া গরম জলে ন্যাকড়। 
,ভিজাইয়! সেই দুই জায়গা বেশ করিয়া মুছিয়। ফেলিবে। 
তার পর, ওর উপর নারিকেলের তেল দিয়! দিবে। অলিব 

অইল্ অর্থাৎ সুইট অইল্ দিতে পার ত আরও ভাল। 

৯. খ্বায়ের ডিমে মষ্টার্ড দিলে আর মাথ! ন্যাড়। করিয়! 
জল-পটি বসাইলে, মাথার মগজের রক্ত নামিয়৷ আৈ। 
এই জন্যে ভড়্কা হইবার ভয় যায়। এটা সঞ্লেরই মনে 
রাখা উচিত। এই সঙ্গে উপরের লিখিত আরোক, অর্থাৎ 

আয়োডাইড অব পোটাপিয়ম আর ব্রোমাইড অব পোটা 
সিয়ম্ ঘটিত আরোক, ২ ঘণ্ট৷ অন্তর খাওয়াইলে আরও 

তাল হয়। তড়ক! হইবার ভন্নট। এক বারেই যায়। 
এক বছরের ছেলেকে যে মাত্রা দেওয়া যায়, এখানে সেই 

মাত্রাই লিখিয়া দিইছি। বয়স বুঝিয়৷ মাত্রার ইতর-হিশৈষ 
করিবে। 



৩০ কম্পের সময় রোগী মূচ্ছা যাওয়ার মত হইলে কি করিবে ! 

৩) কম্প দিয়! জ্বর আসিল, আর রোগী যেন মুচ্ছ' 

অর্থাৎ ভ্রমি যাওয়ার মত হইল--এ অবস্থায় কি করিবে? 

হাতে, পায়ে, বগলে, উপর পেটে, উরতে যে রকম করিয়। 

সেক দিবার“কথা আগে বলিছি, সে রকম তেক ত দিবেই। 

তা ছাড়া, রোগীকে একটা গমস্থ্দ বারে বারে খাওয়াইবে। 

অন্ত্রদদটা নীচে লিখিয়া দিলাম । 

য্যারোম্যাটিক স্পিরিট অবয়্যামৌনিয়া ১ ২৯ মিনিম্ 

ব্রাণ্ডি (একের নম্বর) ই , ক ২ ডাম 

একত্র মিশাইয়! রোগীকে খাওয়াইয়া দেও । যতক্ষণ রোগী 

চাঙ্গা না হইবে, ততক্ষণ আধ ঘণ্ট। অন্তর কি এক ঘণ্টা 
অন্তর এই অস্ুদ খাওয়াইবে। অন্থ্দ যদি বারে বারে 

'তয়ের করিতে ন! চাও, তবে ছয়বার খাওয়াইবার মত অস্থাদ 

একবারে তয়ের করিয়া লইবে। এখন যে আরক থানি 

তয়ের করিলে, সে এক মাত্র! অর্থাৎ একবার খাওয়াইশর 

মত।. এই মাত্রা মনে রাখিয়া, যত বারের ইচ্ছা, অন্ুদ 

তয়ের করিয়ী লইতে পার। 

৪1 কম্প দিয় ভ্বর আসিল আর রোগীর হাতে পায়ে 
ভারি খাল্ ধরিতে লাগিল-_-এ অবস্থায় কি করিবে? ছুই 

বগলে আর উপর-পেটে এ রকম করিয়! সেক দিবার ব্যবস্থা 

ত করিবেই। তা ছাড়া শু'ঠের গু'ড়ো দিয়া হাত পা খুব 

জোরে ঘষিয় দিতে বলিবে। আর যেখানে যেখানে খাল 

ধরিবে, সেখানে দেখানে খুব জোরে টানিয়৷ দিতে বলিবে। 

খানিক ক্ষণ এই রকম করিলেই খাল ধরা ক্ষান্ত হইবে । 



লেখকের কম্প-জরে চিকিৎসার পরিচয় । ৬১ 

€। জ্বর আসিবার আগে কখন কখন মাথার কামড়, 

হাত পায়ের কামড়, কিম্বা বাউ-শুলের জন্যে রোগী অস্থির 

হয়। এই সময় ষদি সে ৫ গ্লেন কুইনাইন্ খায়, তবে 

খানিক পরে তাহার হাত পায়ের কামড় ত 'ঘায়ই; স্বর 

আসাও বারণ হয়। ধার « কুইনাইন* খাওয়া অভ্যাস 

মাছে, তীর ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইলে ভাল হয়। 
৬।* কম্পের সময় কখন কখন রোগীর সকল গা আর 

চোক হলুদ বর্ণ হয়। যকৃতে (যাকে পাত বা মেটে বল ) 

বেশী রক্ত জমা হয় বলিয়া এমন ঘটে। কম্প €গেলে, এ 

রকম হলুদ-বর্ণ ক্রমে কমিয়া যায়। 

৭1 কম্পের সময়*কখন কখন রোগীর আমরস্ত তোদ 
বুয়। অন্ত্রের (যাকে আত বল) মধ্যে বেশী রক্ত 'জমা 

হইলে, এমন ঘটে । কম্প গেলে এ উপসর্গ ক্রমে যায়। 
কম্পের সময় কখন কুধন যে যে উপসর্গ হয় বলিলাম, 

ভ্ররঞ্চুটি্লও কখন কখন সেই স্ব উপসর্গ হইয়া থাকে। 
এর পর এ সব বেশ করিয়। বলিব। 

সম্প্রতি আম।র কম্পঞ্ধর হইয়াছিল। কম্পআসিতেই 
দশ গ্রেন্ কুঁইনাইন্ খাইলাম। কুইনাইন্ খ।ইয়া তাড়াতাঁড়ি 
শ্রম জামা গরম মোজ! পরিলাম। তার পর, তিন চারি 

খান কম্বল গায়ে দিয়! শুইলাম। তার পর, খুব গরম চ] 

এক বাটি চুমুক দিয়! খাইলাম। এই রকম করায় কম্প 
শীপ্ই গেল। আর এতে বিশেষ লাত হইল এই যে জ্বর 

আর বড় ফুটিতে পাঁরিল না। জ্বরের যে একটা কষ্ট তাঁ 

বড় ইইল না । তেমন গাত্রদাহও . হইল না, পিপাসাও 



৩২ ম্যালেরিয়া-জরের পক্ষে কুইনাইন্ বার্থ ই বরগান্তর। 

হইল ন1।. কম্প গেলে, খানিক 'পরে বিন্দু বিন্দু ঘাম 

হইতে লাগিল । . এই সময়ে বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয় দেখি- 

লাম, পারা ১*১র দাগে-উঠিল। এর পর আর পাঁচ গ্রেন্ 
কুইনাইন্ খাইলাম। কুইনাইন্ খাওয়ার খানিক পরেই খুব 
থাম হইতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পরে বগলে আবার 
তাপমান-যন্ত্র দিয় দেখিলাম, পারা ৯৯র দাগ ছাড়াইয়া ছোট 

তিনটা দাগ পর্যন্ত উঠিল। খানিক পরেই গায়ের তাত 
সহজ হইল । 

এখানে কম্প এত শীত গেল কেন? কম্পের পর জর 

বেশী ফুটিতে পারিল না কেন ? জ্বরে দাহ, পিপাসা প্রভৃতি 

যে সব কষ্ট হইয়া থাকে তা হইল না কেন? আর 

জ্বর অত শীঘ্রই ব1 ছাড়িয়া গেল কেন? কম্প আসিতেই 

* দশ গ্রেন কুইনাইন্ খাঁইয়াছিলাম বলিয়া, এই সব সুবিধা 

হইছিল। নৈলে, কম্প স্বরে যে তিনটা অবস্থা যে নিয়মে 
ঘটিয়। থাকে, তাই ঘটিত। আর জ্বরের যে অন্ধ, ভীও 

এড়াইতে পারিতাম না। কম্প আগিতেই যে দশ গ্রেন্ 

কুইনাইন খাহয়াছিলাম, সেই কুইনাইন যেমন ধরিল (কানের 

মধ্যে ঝাঁশ্।] শব্দ হওয়া কুইনাইন ধরার চিহ্ন ), অমনি 

একটু একটু গ্রীত্ম বোধ হইতে লাগিল । গ্রীক্ম বোধ হুইনে। 
কম্প আর কোথায় থাকে ? 

ম্যালেরিয়া-স্বরের পক্ষে কুইনাইন যথার্থই ্রঙ্গান্রী। 

ম্যালেরিয়া-জ্বরে জুত বরাত করিয়া! সময় মত কুইনাইন 
খাওয়াইতে পারিলে, রোগী কখনও মার! পড়ে না । 

কম্প নিবারণের জন্যে যতই কেন কর না, €রোগীর কিছু-. 



কম্পের শীত সহজ শীত নয়। ৬৩ 

তেই" এক বারে শীত ভাঙে নান্ছ। ওত আর সহজ শীত 

নয় যে, লেপ কাথা! টাপা দিলে, আর হাতে, পায়ে, গায়ে 

তাত দিলে শীত ভাঙিবে। ও যে রোগের শীত। তা যদি 

ন! হবে, তবে গায়ের এত তাঁত, তার উপর' আবার এত 

শীত! * এ দিকে হাত পা এত ঠাণ্ডা, আর রোগী শীতে 
থর্থর্ করিয়া! কীপিতেছে, কিন্তু বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া 

দেখ, পাঁরা ১০৫র দাগে উঠিবে, কখন কখন তা ছাড়াইয়াও 
,উঠিবে। তবে, এর আগে যেমন বলিছি, হাতের তেলোয়, 

পায়ের তেলোয়, ছুই বগলে, উপর-পেটে, আর ছুই, উরতের 

মধ্যে এন্রকম সেক পাইলে, আর খুব গরম গরম চা কিন্থা 

,জল-মিশন দুধ (খুব গরম )' এক বাটি চুমুক দিয়া খাইলে, 
রোগীর তত কষ্ট থাকে না। কম্প আর বেশী হইতে পারে 
না আর বিস্তর ক্ষণ থাকেও না। এ ছাড়া, এ রকম 

করায়, কম্পের সময় শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্রে রক্ত গিয়া 

জমাঞ্হয়,* সে সব যন্ত্র থেকে রক্ত. শীঘ্র ফিরিয়া আসে। 
এইটাই এর বিশেষ উপকার জানিবে। কম্পের সময় ঞরব 
যন্ত্রে রক্ত জম৷ হইয়াই না অনিষ্ট করে। সে আূঁনষ্ট যদি, 
না হইতে দিলে, ওবে ঢের করিলে । কিন্তু কম্প আসিতেই 

নুুনাইন খাইয়! এই গুলি 'করিলে আরও ভাল হয়। 
আমার মিজের দৃষ্টান্ত দিয় এর আগেই তা৷ বলিছি। 

এখানে একটি রোগীর কথা, বলি। মাস খানেক হুইল, 
একটা পোআঁতির চিকিতসা করিছিলাম। উপরে! উপরি. 

_* কেবল গরম জলের টপে গলা পঠ্ত্ত' ডুবাইয়া থাকিলে, তখনই 
'ত ভাঙে। 



৬৪ একটা পোআতির কষ্প অরের চিকিৎসার পরিচয় । 

তার ছু দ্বিন কম্প দিয় জবর আসে। বাড়ীর লোক তাতে 

বড় একট! মনোযোগ করেন নাই । তিন দিনের দিন বেলা 

৯টার সময় যেমন কম্প দিয়! জ্বর আসিল, আর পোঁআতি 

অচৈতন্য হইয়। গেল। আট মেদে পোআতি কম্প জ্বরে 
এই রকম অচৈতন্য হইয়া* গেল দেখিয়া, গৃহন্থের ' চৈতন্য 
হইল। বেলা ৪টার সময় যখন দেখিলেন যে পোআতি 

ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, তখন তাড়াতাভি আমাকে 
ডাকিয়া, পাঠাইলেন। সন্ধ্যার একটু আগে আমি গিয়া 
দেখিলাম পোমাতি অস্থির; নিয়ত হাত প৷ ছুন্ডিতেছে, 

বালিশ বিছানা, লেপ ধরিয়া টানিতেছে। দ্বু জন স্ত্রীলোক 

তাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না; হাত পা সব গ ঠাণ্ড। 

যেন পাথর। হাতের তেলো, পায়ের তেলোও তেমনি ব৷ 
. তার চেয়েও ঠাণ্ড&। নাড়ী অমনি স্তুতর মত বোধ হইতে 

লাগিল। হাত দেখিবার সময় আমার জামার হাত! এমনি 

জোরে ধরিছিল যে, আমি তা সহজে ছাড়াইতে পারি নাই। 

পোআতির এই অবস্থা! দেখিয়া তার যে রকম চিকিৎসা 
করিছিলাম,নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম। 

তার হাতে, পায়ে, বুকে, পণীজরে, শু'ঠের' গু'ড়ো খুব 

করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম। বাজার থেকে শুঠ এনে 

ঘরে তার গুড়ে তয়ের করিতে দেরি হবে। সে দেরি 

এখানে সৈবে না বলিয়া ডিস্পেনসরি থেকে তখনই এক 
পোআ! আন্দাজ শু'ঠের গুড়ো কিনিয়া আনিতে বলিলাম। 

* হাতের তেলে, পায়ের তোলো এই রকম ঠাণ্ডা হওয়া সন্িপাতের 

চিহ্ন। 



) তার সন্লিপাতের চিকিৎসা । ৩৫ 

দুই বগলে গরম-জল-পোরা দুটি শিশি বা বোতল রাখিতে 

বলিলাম। গুলের আগুনে ন্যাকড়া তাতাইয়া, হাতে, 

পায়ে সকল গায়ে বেশ করিয়া সেক দিতে বলিলাম। যত 

ক্ষণ হাত, পা, সব গা বেশ গরম না হইয়া উঠিবে, ততক্ষণ 

এ রকম করিয়া শুঁঠের গুঁড়োর মালিশ, আর আগুনের 
মেক করিতে বলিলাম । বুকের বাঁ দিকে অর্থাৎ যেখানে 
হাত দ্রিলে*বুক ুড়ছুড় জানিতে পারা যায়, সেই খানে 

শুঁঠের গুড়ো বেশ করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম । 

খাওয়াইধার ছুটি অস্তুদ দিলাম। একটি, নাড়ী ভাল 

করিবার * জন্তে। আর একটী, চৈতন্য করিবার জন্যে । 

অনুদ দুটী নীচে লিখিয়া দিলাম 1 যথাঃ-_ 
নাড়ী ভাল করিবার জন্তে । 

্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব ফ্যামোনিয়া ৮... হাম 
স্পিরিট অব ক্লোরোফন্ম (ক্লোরিক ঈথর ) .... ২ ডাম 

ব্রাণ্ডি( একের নম্বর) ১. ১৯ 
টিং সিংকোনি কো ৪ ৮. শড়াম, 
টিংচর ভিজিটেলিস্ *, 5 ই ডার্ম 
সিরপ অব জিঞ্জর ** *৬্ডামূ 

াকুই ফ্যানিথাই (ডিল ওয়ার রী ... খন 

স্ঞকত্রে মিশাইয়। একট| শিশিতে করিয়া রাখ। এইযে 

আরোক খানি তয়ের করিলে, এ ছয় মাত্রা অর্থাৎ ছয় বার. 

খাওয়াইবার মত। এক এক বারে ছয় ভাগের এক ভাগ 

করিয়া খাওয়াইবে। স্থবিধার জন্যে, শিশির গায়ে কাগজের 

দাগ কাটিয়া লইবে। এই অস্ত, এক এক দাগ ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় খাওয়াইতে বলিলাম। এই অন্দে গ্টিমুলেপ্ট 



৩৮ কম্পের সময় কুইনাইন খাওয়ার ফল। 

ছাড়া আর একট! লেপ তার গায়ে দিয়! দিলাম। এক 

ঘণ্টার মধ্যেই কম্প, শীত সব গেল। আর জ্ঞানেরও কোন 
তফাত হইল না । 

কাল যে কম্প তিন চারি ঘণ্টা ছিল ; ফে কম্পে পোআতি 

এক বারে অচৈতগ্, হইয়া গিইছিল ; আর যে কম্পের শেষে 
তাঁর নাড়ী অমন ছিন্ন ভিন্ন, আর তার অমন দুর্দশা! হইছিল; 

আজ সে কম্পে তার কিছুই করিতে পারিল না কেন? আর 

সেকম্প এত শ্ীঘ্ই বা গেল কেন? সে বিষমকম্পের 

হাতে পৌআতিকে আজ কে বাঁচাইল? কুইনাইন্। 

ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইনকে কি সাধে ব্রঙ্গান্র বলি? 

ম্যালেরিয়া-্বরে যে অবস্থাতেই কেন কুইনাইন্ দেও না, 
উপকার হবেই হবে। অপকার কখনও হবে না। কুই- 

নাইন্ থাকিতে ম্যালেরিয়া-জ্বরে জীবন নষ্ট হওয়। উচিত 

নয়। এর পর, এ সব বেশ, করিয়া বলিব। 

কম্প দিয়া জ্বর আপার কথা পড়িতে পড়িতে এই যে 

পোআতির বৃত্তীস্তটী পড়িলে এতে কিছু শিখিলে কি না? 
যদি ভাবয়া দেখ ত অনেক শিখিলে। গোড়। থেকে ধর। 

(১) কম্প দিয়া জ্বর আস অর্থাৎ ম্যালেরিয়া-স্বর সহজ 
ব্যাপার নয়। একে সহজ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থারা 

কখনই উচিত নয়। এতে না ঘটিতে পারে, এমন বিপদই 

নাই। অতি অল্পে জীবন নষ্ট হইয়! থাকে; আর হয়ও। 

(২) জ্বরে এই রকম'সান্নিপাঁতিক বিকার হইলে মোটামুটি কি 

করিতে হয়, তাও শিখিলে। (৩) কম্প' দিয়! জ্বর আসিলেও 

কুইনাইন্ খুওয়াইলে উপকার ॥হয়। এমন কি, অনেক 



কম্পের খানিক আগে কুইনাইন থাইলে কোন উৎপাত হয় ন৷ ৩৯ 

জায়গায় রোগীর জীবন .রক্ষা কর! হয়। এখানে কম্পের.. 

সময় কুইনাইন্ দেওয়াতেই ত পোআতির জীবন রক্ষা 

হইছিল। জ্বরের উপর কুইনাইন্ খাওয়াইয়া অনেক জায়- 

গায় বাঁকা স্বর. সোজা করিছি'। জ্বরের ভোগ কমাইয়। 

দিইছি।. স্বরে বেশী উপসর্গ হুইতভে দিই, নাই" আর 

রোগীকে শী্বই চালস। করিছি। এর পর, .এ সব বেশ 

করিয়া বলিৰ |. শীত্র কাজ করিবে বলিয়া এমন তর জায়- 

গায় শুদু কুইনাইন্ না দিয়া, কুইনাইন মিক্স্চর্ দিবে__ 

ধেমন এখানে দিইছিলাম । 
কম্প আসিবার খানিক আগে, অর্থাৎ ঘণ্টা ছুই আগে, 

কুইনাইন্ খাঁইতে পারিলে* কোনও উৎপাত হুইতে পারে 
না।' | 

যদি বল, জ্বর হইবে কি না, কেমন করিয়া জানিতে 
পারিব। ত। জানিবার সঙ্কেত আছে। কোন খানে কিছু 

নাই, ১অম্্ন কম্প দিয় জ্বর আসিল-_-এ রকম প্রায় ঘটে 

না। জর হইবার আগে অনেক রকম অস্থখ হয়। গা" 
মাটি মাটি করে; কোন কাজ করিতে ইচ্ছা! হয় ধা; বারে . 

বারে হাই উঠে আলিম্তি ছাড়িতে হয়; আড়া মোড়া ভাঙ়িতে 
হয়; শুয়ে থাকিতে ইচ্ছা করে? হাতে পায়ে বল থাকে না, 
আর হাত পা যেমন কুকুরে চিবুতে থাকে। এই গুলি, 
সবরের পুর্ব্-লক্ষণ জানিবে। এই পুর্র্ধ-লক্ষর্ণ গুলি না মানিয় : 
যদি দস্তুর মত স্নান, আহার কর ত নিশ্চয়ই জ্বরে পড়িবে । 

আহার করিতে' ভর সয় না। শরীরের এ অবস্থাক্সি স্নান 
করিবা মাত্র কম্পু দিয়া বর আসে । আর.এই সকল পুর্বব- 

৮ 



৪ গায়ের ভাত বাড়া আর দাহ 

_ লক্ষণ জানিতে পারিয়া দি ১০ গ্রেন কুইনান্ খাও, গায়ে 

বেশ করিয়া কাপড় দেও, কোন পরিশ্রম না কর, রৌস্রে 
না বেড়াও, জলে ন|৷ ভেজ, নান আহার না কর, নার খুৰ 
গরম গরম*একবাটি চ1 বা জল-মিশনে দুধ (বেশ গরম ) 

চুমুক দিয়া খাও, তবে ভবের হাত নিশ্চয়ই এড়াইতে পার। 
আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া-ত্বরের যে রকম উপদ্রব, তাতে 

এ নিয়মটা সকলেরই তব করিয়া মনে রাখ! উচিত 
' কারে! কারে! জ্বরের পূর্বব-লক্ষণ এমন ঠিক জানা আছে 
যে,সে বলিতে পারে ষে আমার আজ, কি কাল জ্বর হবে। 

পায়ের ডিমে ব্যথা, বাউ-শুলনো, পাঁয়ের গোছের রেৌায়ার 

গোড়ায় ব্যথা_-এই কয়টা লক্ষণের একটা হইলেই আমি 

নিশ্চয় জানিতে পারি, আমার জ্বর হইবার আর দেরি নাই। 

এ লক্ষণ মানিয়া৷ যদ্দি কুইনাইন্ খাই, ত জ্বর আসে না। 
ন। মানি ত ভ্বরের হাত এড়াইতে. পারি না। এ লক্ষণ ন৷ 

মানিলে স্বর যে নিশ্চয়ই হয়, কুইনাইন্ না খাইয়া তা বেশ 
পরীক্ষ। করিয়া দেখিছি। 

অনেক কচি ছেলের কান কামড়াইলে হয় সেই দিনই 

নয় তার পর দিন জ্বর হয়। এই জন্যে, ছেলের কান কাম- 

ডাইতেছে জানিতে পারিলে, অনেক জায়গায় মা বাপে সুর 
হওয়! যেন গুণিয়া বলিতে পারেন। 

গায়ের তাত বাড়! আর দাহ-_-ক্প গেলে রোগী আর 

 গ্নায়ে কাপড় রাখিতে পারে না। লেপ, কাতা, কম্বল, জামা 

হা গায়ে থাকে, সব খুলিয়া ফেলে। গায়ের তাত ক্রমে 
বাড়িতে থাকে ।. শেষে এত বাড়ে ষে, বগলে তাপমান-বন্ত্ 
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দিলে, পারা ১০৬র দাগ পধ্যন্ত উঠে। গায়ের এই রকম 

তাত যে, সব রোগীরই হয়, ত| নয়। অনেক জায়গায় পারা 
১০৩র দাগ ছাড়ায় না। রোগী আর বিছানায় থাকিতে চায় 

না। হিম মাটিতে শুতে চায়। বিছানা থেকে হাত, পা 
মাটিতে ছড়াইয়। দেয় (যদি মেক্জেতে থাকে )। হিম জল 
হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় মাখিতে চায়। হিম জিনিশ 

( যেমন ফেঁরো, বাটি, থাল ) হাতে করিয়া রাখিতে চায়। 

গায়ের দাহতে বিছানায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না-_-এ 

অবস্থায় কি করিবে? গাত্রদাহু কিসে নিবারণ করিবে? 

গাত্র-দাস্থ নিবারণ করিবার অতি চমণ্কার অনুদ আছে। 

তিন ভাগ হিম জলে এক তাঁগ বিনিগার (স্থকা) মিশাহিয়! 
ল্লেই জলে ফর্শা তোয়ালে গামোছা, বা ন্যাক্ড়া ডুবাইয়৷ 

নিংড়াইয়া রোগীর সব গা বেশ করিয়! মুছাইয়া দিবে। 

গ! এমনি করিয়৷ মুছাইয়! দিবে যে, গায়ে যেন জলের দাগ 

পড়ে। অর্থাৎ তোয়ালে; গামোছা,.বা স্াক্ড়া খুব জোরে 

নিংড়ান হইবে না; তাতে যেন একটু জল থাকে । এই রুকম 
করিয়া বারে বারে গা মুছাইয়! দিবে । বার কতক, এই রকম 
করিয়া গা মুঁছাইয়৷ দিলে, রোগীর গাত্র-দাহ এমনি নিবারণ হয় 
€ঘ; আগুনে যেন জল পড়ে । এরকম করিয়া গ! মুছ্ছাইয়া দিলে 
রোগী যে কি আরাম বোধ করে, তা বলা যায় না। বিনিগার 
যদি ঘরে ন| থাকে, তবে গুদ গরম জলে এ রকম করিয়া 
গ! মুছাইয়া দিলেও হইতে পারে। গায়ের তাত বেন, 

ধে জল দিয়া গা মুছাইয়া দিবে, সে জলের তাত তার চেয়ে 
অনেক কম হওয়া চাই । নৈলে, রোগীর আরাম. বোধ হবে না। 



৪২ মাথার ভার;নিবারণের মন্ুধ । 

পিপাস।-_---এ রকম করিয়া, বারে বারে গা মুছাইয়া 

রোগীর গাত্র-দাহ নিবারণ করিলে । এখন তার পিপাসা 
শাস্তি করিবার উপায় কি? তার মুখ-শোষ কিসে নিবারণ 

করিবে ? 'গাত্রদাহ যেমন সহজে নিবারণ 'করিলে, পিপাসা 

শান্তি করিবার সেই রকম «সহজ উপায় আছে। রোগীকে 
অন্য জল ন1 দরিয়া, এক বোতল জল তয়ের করিয়৷ দিবে। 

সেই জল সে বার কতক খাইলেই, মুখ-শোষ আঁর পিপাস৷ 

ছুই-ই দূর হবে। মুখ শোষ আর পিপাসা শাস্তি করিবার. 

জল এই রকম করিয়। তয়ের করিতে হয় £-_ 

ক্লুরেট অব, পটাশ, ৪ রঃ ৭ ডাম.। 

সিটিক ফ্যাসিভ -*ঃ ...... ১ ডাম। 

হিম জল **" ২০ গুন্স ( আড়াই পোওয়া )। , 
একত্র মিশাইপ়। একট! বোতলে বা পাথরের বাটিতে রাখিয়৷ দেও। 

যখন জল খাইতে চাহিবে, তখনই এই জল খাইতে 

দিবে। একটু একটু করিয়া জল দিবার দরকার নাই। 
'এক এক বারে. আশ মিটাইয়া জল খাইতে দিবে। তাতে 

কোনও ভয় করিবে না। জল ফুরাইয়। গেলে, আবার জল 

তয়ের করিয়| লইবে। এই জল এই. রকম* করিয়া বার 
কতক খাইলে মুখ আর জিব বেশ সরস হুইরে। . রি 

মাথা-ধরা-_-গাত্র-দাছু গেল, পিপাসা গেল। কিন্তু 

মাথার ধাতনায় রোগী অস্থির । এখন কি করিবে? মাথার 

ঘাতনা দুর করিবার উপায় কি? মাথা-ধরা জনেক রকম। 
'মাথার কি.রক্ষম ধাতন! হইতেছে, রোগীকে জিজ্ঞাস! করিয়া 

ঠিক্করিবে। নৈলে, আন্দাজে অন্দ দিলে উপকার হবে 
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ন। বরং হিতে বিপরীত হইতে পারে । মাথার কামড় 

আর শুলনি যে অস্থদে সারে, মাথার ভার সে অস্থ্দে সারে 

না। রোগী যদি বলে, মাথার-মধ্যে যেন জিয়ল মাছে 

হানিতেছে, কি. ছুচ ফুটাইভেছে, কিম্বা কট্কটু করিয়া 

কামড়াইতেছে, বা যেন চিবাইতেছে, আর *'সেই যাতনায় সে 

অস্থির হয়” তবে তাকে মাথা নাড়িয়! দেখিতে বলিবে। সে 

বর্দি বলে 'মাথ নাড়িলে ভার বোধ হয় না, আর তার চোক 

লাল না দেখ, তবে নীচে যে অস্থদ লিখিয়৷ দিলাম, সেই 

'ান্দ তাকে ২ ঘণ্টা অন্তর বার কতক খাইতে দিবে । দু তিন 

বার অস্থদদ খাইলে তার মাথার ও রকম যাতনা থাকিবে না। 

তিন বার খাওয়াইবার মত চন্দ এক বারে তয়ের করিয়া 

লও । 

নফিয়া র্ ১১ ই গ্রেন (আধ গ্রেন) 

স্পিরিট, অব ক্লোনোফম্ ১ ড্শম 
হিম জল টা ও ৩ উদ্ম ( ধেড় ছটাক ) 

একন্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । শিশির গায়ে 

কাগজের তিনটা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ, এক 

এক বারে *খাইতে বলিয়। দিবে । যদি একবাঁর তক্ছুদ 
খাইয়াই মাথার যাতন! যায়, তবে আর খাইবার দরকার 

শাই। মাথার যাতনা বত ক্ষণ না যাবে ততক্ষণ নিয়ম মত 
অন্ুদদ খাইবে। স্পিরিট ক্লোরোফর্দ্ে প্ একে ক্লোরিক 
ঈথরও বলে) মফিয়া গলে, অন্ুদ তয়ের করিবার সময় তা 

যেন মনে থাকে । ১ডাম স্পিরিট, ক্লোরোফণ্দী মাপের 
মাসে লইয়া, তাতে আধ গ্রেন্ মঞ্চিয়া ফেলিয়া দেও। 



৪$ মাথার ভার নিবারণের অন্ধ | 

একটু একটু করিয়া! প্লাসটা খানিক ক্ষণ নাড়িলে, মকিয়া 
বেশ গলিয়৷ যাবে । মফফিয়া বেশ গলিয়! গেলে, তবে তাতে 

জল মিশাইবে। মফিয়া ওজন করিবার জন্য ভাল নিক্তি 

চাই। ডিস্পেন্সরির জন্যে ভাল নিক্তিরই দরকার । 

রোগী, বদ্দি রূলে যে, মাথা এত ভার যেন বোঝা” আর 
মাথার উপর ষেন জলের কলসী বসাইয়া রাখিয়াছে, আর 

বালিশ থেকে মাথা তুলিতে ভার বোধ হয়, তবে' ও অন্থদ 

না দিয়া আর একট! অন্ুদ দিবে। মাথা ভার কি না, 

মাথা নাঁড়িয়। দেখিলেই তা বেশ জানিতে পারা যায়। মাথা 
নাড়িলে বোধ হয়, যেন ছুই রগে ছুই পেরেক হান! রহি- 
যাছে। এ রকম মাথ| তারে কিছু'কম কষ্ট হয় না। বেশ 

জোর করিয়৷ তাকান যায় না। এ রকম মাথা ভারে চোৰক 

লাল হয়, আর চোকের কোণে যেন রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে, 

এমনি বোধ হয়। মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে, মাথা 

এই রকম ভার হয়_-এ অবস্থায় রোগীর মাথা মুড়াইয়। 

দিবে। মাথা মুড়াইয়। জল-পটি দিবে। কম্পের সময় 

অচৈতত্থ হইলে, রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার যে রকম 

নিয়ম বলিয়। দিইছি, এখানেও ঠিক সেই রকম নিয়ম 

করিবে। তার পর, নীচে যে অন্থ্দটি লাখয়া দিলাম, সেই. 
অন্থদটী তাকে বার কতক খাওয়াইবে। ছয় বার খাওয়াই- 
বার মত অস্ুুদ এক বারে তয়ের করিয়া লইবে । 

ব্রোমাইড্ অব পোটা1সয়ম. .... ১২ ড্রাম (দেড় ডাম ) 
টিংচর অব. বেলাডনা ' ১.১... ১ ডাম। 
হিমজল & * ৪ 5 ০ ক্স ! 

একত্র মিশাইয়।' একটা শিশিতে রাখ । 



জ্বর ফুটিলে প্রলাপ অর্থাৎ ভূলবকা | 3৫ 

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া লও । যত 
ক্ষণ মাথার ভার না যাবে, তিন চারি ঘণ্ট। অন্তর এক এক 

দাগ অন্ুদ খাবে ক্রোমাইড অব পোটাসিয়ম আর টিংচর 
অব. বেলডোনা, মাথার মগজ হইতে রক্ত নামাইবার চমণ্কার 

অস্থুদ।' এ অন্্দ খাইলে আবার ঘুম আসে ৮ ঘুম "আপিলে 
রোগীকে খুমাইতে দিবে । জাগাইয়৷ ' অস্ত্ুদ খাওয়াইবার 

দরকার নাইন ঘুম ভাডিলে যদি বলে, মাথার ভার একে 

বারে যাঁয় নাই, তবে আর এক দাঁগ অন্থদদ খাওয়াইবে। 

প্রলাপ অর্থাৎ ভুল বক+__--জুর ফুটিলে কখন কখন 
রোগী ভুল বকে । মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে, রোগী 
এই রকম ভূল বকে। কবিরাজের একেই বিকার বলিয়। 

থাকেঁন। ভুল-বকা, মাথা খুব গরম হওয়া, আর ছুই চোক 
লাল হওয়া, এই তিনটাই 'ৰিকারের লক্ষণ। এ রকম 

দেখিলে, তখনই রোগীর মাথ। ন্যাড়া করিয়া জল- -পটি দ্বিবে। 
তার পুর [ক্রামাইড অব পোটাসিয়ম্ আর টিংচর অব বেলা 

ডনা- ঘটত এঁ অস্ুদ তিম চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। 

কোমাইড অব. পোটাসিয়ম্ আর টিংচর অব ধবেলাডনা, 
বিকারের বড়*অস্্দ। বিকারের লক্ষণ শ্টোলে, আর রোশী 

সহূজ হইলে, এ অন্ুদ আর খাইয়াবে না। কেমন করিয়া 

মাথায় জল-পটি দিতে হয়, আর মাথ! ঠাণ্ডা রাখিতে হয়, 

এর আগেই তা বেশ করিয়া বলিছি। এখানেও ঠিক সেই 
রকম কন্কিবে। এই রকম করিয়। মাথায় জল-পটি দিলে, 

আর এ অন্ু খাওয়াইলে রোগীর বিকার কেটেম্যাবে ৭* 

এতে ঘদি বিশেধ, উপকার ন! পাও, 'আর .রোগীর ভুল-বকা 



8৬ জর ফুটিলে তড়ক!। 

ক্রমে বাড়ে (এ রকম কিন্তু প্রায় ঘাটে না|) তবে কম্পের 

সময় রোগী অচৈতন্ত হইয়! গেলে, যে রকম যে রকম 
করিতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক সেই রকম করিবে। 

ঘাড়ে এক .খান বেলাস্তরা, আর ছুই পায়ের ডিমে দু খান 

মফটার্ডপ্্যাঙ্টর বস্মাইয়া৷ দিবে। এর নিয়মও আগে বলিছি। 
এখানেও সেই নিয়ম করিবে। | 

ভ্বর.ফুটিলে তড়কা--এর আগেই বলিছি, কোন কোন 
ছেলের কম্প আমিতেই তড়ক1 হয়। জ্বর ফুটিবার আগে 

অর্থাৎ হাত পা! ঠাগু। থাকিতে তড়কা হইলে যে রকম ষে' 

রকম করিতে হর, এর আগেই তা বলিছি। জ্বর ফুটিলে 
পর তড়কা হইলেও ঠিক সেই রকম করিবে ; কেবল হাতে, 

পায়, বগলে গরম জল-পোর। শিশির তাত দিতে হইবে ন|। 

কেন না, ভ্বর ফুটিলে ত আর হাত পা ঠাণ্ড। থাকে না? 
ত্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, ছেলেদের তড়কা 

২ইতে পারে, আর প্রায় হুইয়। থাকে। এ কথ্ট। যেন 
সকলেরই বেশ মনে থাকে । বারে বারে চমকে ওঠা যে 
তড়কার গ্ুবব-লক্ষণ, এর আগেই তা বলিছি। আর কি 
উপায়ে তড়ক। নিবাশ্বণ কর! যায়, আর তড়কা হুইলেই বা 

কি করিতে হয়, তাও এর আগে বলিছি। ূ 

গায়ের তাত বেশী হইলে ছেলেদের প্রায়ই তড়কা হইয়া 

থাকে_.এ কথাট। শেহন্থদেরও খুব মনে রাখা চাই। এখানে 

একটা ছেলের কথা বণি। মাম দুই হইল, একুটা ভঙ্র 
লেক আমার কাছে তার ছেলের জণ ব্যবস্থ। জানিতে 
আনিয়াছিলেন। বলিলেন, আমার ছোট ছেলেটীর (বয়স 



কুইনাইন দিয়া জর বন্ধ না করার ফল। ৪৭ 

বছর খানেক ) কাল বেল! দশটার সময় ভারি জ্বর হইছিল; 

গায়ের তাত বড়ই বেশী হইছিল। যত ক্ষণ গায়ের তাত 

ছিল, ছেলে কেবল চম্কে চমূকে উঠেছে । তার পর, রাত্রি 
দশটা বেজে গেলে গা! জুড়াইল। গা জুড়াইলে' পর, ছেলে 

তবে চোক মেলিল। রাত্রে বেশ ছিল, আর কোনও অন্ুখ 

হয় নাই । আজ সকালেও বেশ আছে, দেখিয়া আসিয়াছি। 

কাল ত “তাকে কোনও মন্দ দিই নাই। আজ তাকে 

কোনও অন্থদ দিতে হবে? অন্থদ দিতে হবে কি না 
আবার জিজ্ভাস! করিতেছেন? আজ আঁবার সে রকম 
জ্বর হইলে কি ছেলে বাচিবে? হয় ত ভয়ানক তড়.কা 

হইয়াই মারা যাবে । ছেলেটা যদি বীচাইতে চান, তবে* 

এখনই গিয়। তাকে ৩ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া, দিন । 

তার পর কাল যে সময় জর আসিয়াছিল, আজ তার ঘণ্টা , 

খানেক মাগে আর ৩ গ্রেনু কুইনাইন্ খাওয়াইয়৷ দিবেন। 

কালু রাষ্ত্র গা জুঁড়াইয়া গেলে ৩ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ 

বার তিন চারি খওয়াইতে পারিলে, আর আঙ্গ সকালে এবার 
দুই খাওয়াইলে জ্বর আর আসিত না। আমার* এই কথা 

শুনিয়৷ তিমি বলিলেন, অত টুকু ছেলেকে কুইনাইন্ খাঁও- 

যাব ?, আর এক দিনের জ্বরেই কুইনাইন দিব? ভাল 
দেখি-বলিয়া চলিয়া গ্নেলেন। তার পর দিন শুনিলাম, 
ভারি রকম তড়ক! হইয়া ছেলেটা মারা“গিয়াছে। কুই- 

নাইন্ তাকে ১ গ্রেনও খাওয়ান হয় নাই, জিজ্ঞাসা করায় 
জানিতে পারিলাম । এই ভত্র লোকটার ব্যবহার, "কামারফে 
ইস্পাত ফ'কি,দিবার মত হইছিল। . এখানে সামান্ বুদ্ধির 



৮ জরে গয়ের তাত খুব বেশ্রা হইলে, জোমান রোগীর ও খেঁচুনি হয়। 

ভুলে ছেলেটা মারা গেল। গা জুড়াইয়া গেলে ৩ গ্রেন্ 
করিয়। কুইনাইন্ বার তিন চারি খাওয়াইলে, ছেলেটার 

জীবন রক্ষা হঈত। এই ব্যক্তি ছেলেটার জীবন হেলায় 
ভারাইলেন পাড়ার্গায়ে মনেক ছেলে পিলে এই রকম 

করিয়। মারা পড়ে। পাড়গায়ে বলিয়া কেন, জান! শুনা 

না থাকিলে, সকল জায়গায় .এই রকম ঘটে। সাধে কি 
বলি, ম্যালেরিয়!-ভ্বরকে সহজ জ্ঞান করা উচিত 'নয়। এই 

জন্যেই বলি, জ্বরের উপরও কুইনাইন্ খাওয়ান ভাল | জীবনটা 

ত রঙ্গ হয়। জ্বর মাসিবার মাগে কুইনান্ খাওয়াইলে 
সুবিধার তত. কথাই নাই। এই জন্যে, ছেলেদের একটু 

অন্ত্খ হইলে, কুইনাইন্ খাওরাইয়? দেওয়। ভাল। কেন না, 

তার! ত মার জ্বরের পূর্বব-লক্ষণ বুঝিতে পারিবে না। এর 
পর, এ সব বেশ করিয়৷ বলিব । 

স্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, জোনমান রোগীরও 

কখন কখন খেঁচুনি হয়। ছেলেদের হইলে এ রকম ,খেচু- 

নিকে তড়ক! বলে। বসন্ত-জ্রে গায়ের তাত বড়ই বেশী 
হয়। এরই জন্যে, অনেক জায়গায় সেই জ্বরের তাড়সে 

রেগ্সীর স্বৃগির মত' খেঁচুনি হয়। এ রকম হইলে, আগে 
যেমন বলিছি, ক্লোরোফন্ম শু কাইয়। থেঁচুনি 'বন্ধ করিবে. 
তার পর মাথ। নেড়। করিয়৷ জল-পটি দিবে। আর ব্রোমাইড 
অব পে।টাপিরম আার টিংচর অব বেলাডন।-ঘটিত এ অনু 

দুই, তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।. জ্বরেতেই 
হোক, জার অন্য কোন কারণেই হোক, স্বগির মত খেঁচুনি 
হ ইিলেই, এই নিয়মে চিকিৎসা করিবে । 



সবিরাম-জরের প্রকৃতি । ৪৯ 

বর ফুটিলে, সব রোগীর সমান অস্থখ হয় না। শীত বা 
কম্প যেমন সকলের সমান হয় না, জ্বরও তেমনি সকলের 

সমান হয় না। কারো কারে জ্বর সামান্যই হয়। গায়ের 

তাত, দাহ, পিপাসা, মাথার ফাতনা--এ সবই, কম হয়। 

মাবার কারো কারে! জুরে কাটু ফাটিতে থাকে । গায়ের 

এমনি তাত'যে, ধান দিলে খৈ হয়। গাত্র-দাহতে মাটিতে 

ভিন্ন থাকিন্তে চায় না। পিপাসায় নিয়ত জল জল করিতে 

থাকে। আর মাথার যাতনায় অস্থির হয়। এ সব ভারি 

স্তরের লক্ষণ। কিন্তু ভারি জরই হোক্, আব সামান্য ভ্তরই 

হোক্, খানিক ভোগ করিয়া আপনিই ছাড়িয়া ষায়। এ 
জরের ম্বভাবই এই | জার এই জনো একে সবিরাম- 

ভুর'বলে | 

এ জ্বর আপনিই ছাড়িয়া যায় বলিয়া, রোগীকে বড় 

একটা অন্দ খাওয়াইবার দরুকার হয় না। তবে গাত্র-দাহ, 

পিপাসা, মাথার যাতনা-_-এ সব কষ্ট দুর করিবার জন্যে, 

আাগে যে যে অন্থদের কথ! বলিছি, সেই সব অন্থদ খাওয়া- 

ইতে হয়। শুদু এই করিলেই এ জ্রের চাকঁগুসা করা 

হইল। কিন্ত ও সব অন্থুদ ছাড়া, ঘন্ম কারক (যা খাওয়া - 

ইলে ঘাম হয়) কোন অন্তুদ খাওয়াইলে রোগীর কষ্টের 
আরও লাঘব হয়, আর জরও বোধ হয় শীঘ্র ছাড়ে। নীচে 

একটা অন্থদ লিখিয়। দিলাম এই অস্থদ্রটী আমি সর্বদাই 

ব্যবহার করিয়! থাকি! সবিরাম-জবরই হোক, আর শ্বল্প- 

বিরাম ভ্বরই হোক, ভ্বরের তারি প্রকোপ হইলে, এঁ অস্থি 

খাওয়ালে যেন আগুনে জল পড়ে, এমনি হয়। ছয় 



৫০ ূ ঘর্মকারক অন্থদ | - 

বার খাওয়াইবার মত অন্দ একেবারে তয়ের করিয়। 

লও । 

ডাইলিয়ুট হাইডেক্লোরিক্ ফ্যাসিডই.. ১ম 
বাইনম্ ইপেকা *** ২ ৬ বিন্দু 

স্পিরিট অব ক্লোরোফন্ম (ক্লোরিক ধ্যাসিড ঈথর) ২ ডাম 
টিংচর সিষ্কোনি কো! "১১ ৩ ভাম 
টিংচর কার্ডেমম কো] *** ** ৩ ডাঁম 

ডিককৃশন্ সিঙ্কৌনা ... **" ৫ ওনল 

একত্র মিশাইয়৷ একটা শিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ দুই কিতিন ঘণ্টা ত্ন্তর খাওয়াইবে। হ্বরের 
তাড়শে রোগীকে যদি বেশী অবসন্ন কি হুর্ববল দেখ, ওবে 

এক এক মাত্রা অর্থাৎ এক এক দাগ অস্থাদ ঢাঁলিয়, তাতে 
২ ডাাম করিয়। বাইনম্ গ্যালিসাই যোগ করিয়া দিবে । কিন্থা 
অস্তুদ তয়ের করিবার সময়, ছয় বার খাওয়াইবার অন্দে 
একবারে ১২ ডাম অর্থাৎ দেড় 'গুন্ন গ্যালিসাই যোগ 

করিয়া লইবে! ব্রাপ্ডিকে বাইনম্ গ্যালিসাই বলে। 

প্রেন্কপ শনে বাইনম্ গ্যালিসাই লেখে । ৮ 

রোগীর দি পেট একটু ফীপ ফীপ বোধ হয়, তবে 

ডিককৃশন্ দসিংকোনার বদলে ডিল ওয়াটার দিবে। ডিল 

ওয়াটারকে য়্যাকুই, য্যানিথাইও বলে। রোগীর পেট-ফীপা 
থাকিলে (তা যে রোগেই কেন হোক ন1), ডিকক্শন্ সিং 
কেধনা কখনই দ্রিবে না। আগে যদি পেটফাপা ন! থাকে, 
নার অন্থদ খাওয়াইতে খাঁওয়াইতে পেটের ফাপ হয়, তবে 



পাড়াগায়ের ডাক্তরদের অলদের গুণের পরিচয়। ৫১ 

তখনই ডিককৃসন সিক্ষো'না বন্ধ করিয়া, তার বদলে ডিল- 

ওয়াটার দিবে । ডিল-ওয়াটায় পেট ফাঁপার বড় অনুদ। 

রোগীর পেট ফাঁপিয়। ঢাক হইয়াছে, তবু ডিককৃশন্ সিঙ্কোন। 

বঙ্গ করিতেছে না_এ রকম ভুল অনেক *চিকিওসকেই 

করিয়৷ থাকেন। বুঝাইয়া বলিতে গেলে ত্বার৷ শাবার রাগ 

নরেন । | 

বাইনম্থম্ গ্যালিসাই (ক্রাণ্ডি) দ্র রকম। একের নম্বর 

হার দুয়ের মন্থর । একের নম্বরের দাম বেশী। এই জন্যে 
শসনেক জায়গায় ডাক্তরের। দুয়ের নম্বর বাবহার করিয়া 

খাকেন। পাঁড়ার্গায়ের ডাক্তরেরা একের নম্বর কখনও 

ব্যবভার করেন না, বলিলেই হয়। কিন্তু একের নম্বরে 

যে'উপকাঃ হয়, ছুয়ের নম্বরে তার সিকি উপকার € হয় না। 

এই জন্যে ডিস্পেন্সারিতে সর্বদাই একের নম্বর গ্যালিসাই 

(ব্রা) রাখিবে। দামু বেশী বলিয়া অন্দে কখনও 

খারাপ জিনিস ব্যবহার করিবে নাঁ। খারাপ জিনিস ব্যব- 

হার? করেন বলিয়া, পাঁড়ার্গায়ের ডাক্তরদের অস্থদে অনেক 

সময় তেমন কাজ ভয় না, কাজেই পশারের অনেক হানি 

হয়। সকল ডাক্তরেরই এটী মনে করিয়! রাখা উচিত । 
পুরাণ হইয়া! গেলে, অনেক অন্নদের তেজ থাকে না। এই 
জন্যে, তাতে তেমন উপকার হয় না। এটাও পাড়াগীয়ের 
চিকিৎসকদের জানিয়। রাখা উচিত। “কেন না, তার! 
অনেক দিনের পুরাণ আসুদ ব্যবহার করেন বলিয়া এমন কি 
নেক জায়গায় অপ্রতিভণ্ত হন! তবু পুরাণ অন্মদ্দের ময় 

ছাড়িতে পারেন না। সকল * রোগের চিকিৎসায় দুটা 
5) 



৫২ ঘাম হওয়। আর জর ছাঁড়। 

জিনিসের বড় দরকার। ভাল চিকিৎসক আর ভাল 

আন্ুদ। চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা চাই, অন্ুদের তেজ থাকা 

চাই। এ নৈলে যেমন আশা, তেমন ফল পাওয়া যায় 
ন1। আমি" দেখিছি, পাড়ার্গায়ের অনেক চিকিৎসক বেশ 

চিকিতসা করেন," চিকিৎসার বেশ প্রণালী জানেন আর 

রোগও চিনেন। কিন্তু অন্থদের তেমন তেজ না থাকায় 

তারা গৃহস্থকে তেমন তৃষ্ট করিতে পারেন ন!। 
ঘাম হওয়া আর জ্বর চাড়া--যে স্বর রোজ আসে, সে. 

ভ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্টা। জ্বর ছাড়িবার আগে ঘাম হয়। 
ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই গায়ের তাত কমিতে, থাকে, 

গয়ের তাত এত শীত্ব কমিয়া যাঁয় যে, ভাপমান-যন্ত্র দিয়া 

পরীক্ষা করিয়! দেখ ত আশ্চধ্য হইবে। যতক্ষণ গায়ের 
তাত স্হজ না! হয়, ততক্ষণ প্রতি দশ মিনিটে তাপমান-যন্ত্রের 

ছোট এক দাগ অর্থাৎ এক ডিগ্রি বা অংশের +( পাঁচ 

ভাগের এক ভাগ ) করিয়। তাত কমিয়। যায়। জাপয়ান- 

যন্ত্রের গায়ে দাগ কাটা, তার ভাগ বিলি আর হিসাব, এর 

আগেই বেশ করিয়া বলিছি। আর সহজ গায়ের তাত, যে 

গড়ে '৯৮২ ডিশ্্রি বা অংশ তাও এর আগে বলিছি। গা! 

জুড়াইলে রোগীর আর কোনও অন্ুখ থাকে না। ঠিক 

সহজ মানুষের মত হয়। কোথায় বা গাত্রদাহ, কোথায় 

বা পিপাসা, আর (কাথায়ই বা মাথার যাতনা । রোগীকে 
দেখিলে, রোগী বলিয়াই বোধ হয় না। 

' ঘাম হইতে মারম্ত হইলে আর হিম জল খেতে দিবে না, 

পাখার বাতাস দিবে না, বাইরের বাতাস শায়ে লাগিতে 



এজ্রের প্রকাত একবার ভাব! দেখা আবশ্তা ক ৫৩ 

দিবে না। গা আছুল না রাখিয়া বরং একখান মোটা 
কাপড় গায়ে দিলে ভাল হয়। গ! ঢাকিয়া রাখিলে ঘামট। 

বেশী হয়। থাম হইতে দেওয়া বড় ভাল। বেশী ঘাম 

হইলে শুকনো! কাপড় দিয়! ঘাম মুছাইয়া দিবে ।, 

ষখন দেখিবে যে, আর একটুও ঘাম হুইতেছে না, তখন 

গরম জলে ফর্শ! তোয়ালে, গামছা 'বা ন্যাকড়া ডুবাইয়া, 

নিংড়াইয্াঃ সবগা বেশ করিয়া মুছাইয়া দিবে। মুছাইয়। 

দিয়া, তখনই শুকনে। কাপড় দিয়া আবার সব ঠা বেশ 

করিয়া, মুছাইয়। লইবে। পরণের কাপড় ছাড়িয়া, আর 
এক খান পরিষ্কার কাপড় পরিতে বলিবে। তার পরগ৷ 

নিতান্ত খোল! ন! রাখিলে ভাল হয়। 

১ জ্বর ছাড়িল, রোগী স্ৃস্থ হইল। এখন কি করিবে 2 

এজ্বরের প্রকৃতি একবার ভাবিয়া দেখিবে। ছেড়ে যায় 

মাবার আসে। এই রকম বারে বারে ছাড়ে আর বারে 

বারে আসে । এ জ্বরের প্রকৃতিই এই । তবেই, একবার 

জ্বর ছাড়িলে আর না আসিতে পারে এমন উপায় কর!" 

চাই। এমন উপায় আছে কি না, তাও একক্রার দৌঁখবে। 
উপায় ছে খাটে। নাই । এমন উপায় আছে যে আর 

কোনও রোগের তেমন উপায় নাই। সে উপায় আর কি-- 

কুইনাইন। কুইনাইন ত সবিরাম ভ্বরের অন্থ্দ নয়-_ব্্ধান্ত্র | 
এমন অন্দ যদি আর দুটা থাকিত, তা "হইলে ত ডাস্তুরদের 

লেকে দেবতা বলিত। সবিরাম-হ্বরে হ্বর ছাড়িলে, ঠিক 

ব্যবস্থ। মত্ত কুইনাইন খা ওয়াইতে পারিলে, ভ্বর* আসা এমিশ্চ- 

য়ই বন্ধ হয়॥ বিজ্বরে কুইনাইন খাওয়াইয়৷ দি জ্বর বন্ধ 



৫৪8 সোজ। আর বাক! জরের লক্ষণ । 

করিতে না পার, তবে স্থির করিবে যে, হয় কুইনাইন ভাঁল 

নয়) নয় উপযুক্ত মাত্রায়, কিন্বা সময় মত কুইনাইন খাওয়ান 

হয় নাই। | 

কুইনাইন খাওয়াইবার আগে ঠিক কর, গ্রটা সোজা 

কির্বাক!। কেন না, সোল! জর হইলে সহজেই দ্র বঙ্গ 

করিতে পারা বাঁয়। স্তর বাকা রকম হইলে, তত সহজে 

বন্ধ করিতে পার! যায় না। যদি বল,ভ্বর সোজা" কি বাঁক! 

ত| আগে থাকিতে কেমন করিয়া জানিব? তা জানিবার 

বেশ উপায় আছে। সে উপায় এই-__সহজ জ্বরে কম্পের 
সময় জিব পরিক্ষার থাকে, ভ্বর ফুটিলে শাদা হয়, আর ঘাম 

হইতে আরম্ত হইলে আবার পরিষ্কার হয়। এ সঙ্কেতঢা 

সব চিকিৎসকেরই মনে করিয়া রাখা উচিত। ছ্বর বীকা 
, হইলে, সকল সময়েই জিব শাদা থাকে। কম্পের সময়ও 

শাদা থাকে, ভ্বর ফুটিলেও শাদা থাকে, ঘামের সময়ও শাদা 

থাকে এমন কি, জর ছাড়িলেও শাদা! থাকে । আগর, এর 

চেয়েও শক্ত জ্বরে, সকল সময়েই জিব কটাশে দেখা যায়। 
যদি বল, ভূর যেখানে এক বারে ছাড়িয়। যায, আর বিজ্বরে 
কুইন্াইন খাওয়।ইলে জর আপা বন্ধ হয়, তবে সৌজা, বাঁকা 

কি শক্ত জ্বর, এ জানিবার দরকার'কি? দরকার বেশ 

আছে। সহজ ভ্রর ছেড়ে, ছু বারের জায়গায় চারি ধার 

আসিলেও তত হানি নাই। কিন্তু বাকা বা শক্ত জ্বরে ত৷ 
কখনই ভাবা হইবে না। কেননা, এক বারের জ্বুরেই 

রোগী আধ-মরা হইয়া যায়। এর উপর মার হ্রই এক বার 

জ্বর আসিলে কিআর রোগী জীয়ন্ত থাকে ? "তবেই দেখ, 



ম্যালেরিয়। কি? ৫৫ 

সোজ।, বাক।, কি শক্ত জ্বর, জানা দরকার নয়? এই গুলি 

জানা না থাকিলেই চিকিৎসক অপ্রতিভহন। রোগীর 

শাত্মীয় স্বজন জি্ভাসা! করিলে, তিনি বলেন কোনও ভয় 

নাই; রোগী দুই এক দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইবে। 

কিন্তু তিনি জানেন ন| যে, সেই দুই এক, দিনের মধ্যেই 

রোগী মারা'যাবে। এরূপ ঘটন৷ চিকিওসকের পক্ষে বড়ই 
অপযশের ধিষয় । 

এর আগেই বলিছি যে, সবিরাম-জ্বরের মার স্বপ্পবিরাম- 

সুরের মাসল কারণ ম্যালেরিয়। । এই জন্যে, এ ছু রকম 

স্বরকে ম্যালেরিয়া-জ্বর বলে | ম্যালেরিয়৷ শরীরের মধ্যে 
যত অধিক প্রবেশ করে, জ্বরও তত বাঁকা আর শক্ত হয়। 

ম্যালেরিয়া এক রকম গ্যাস | গ্যাস ইংরেজি কথা । এর 
ভাল বাঙ্গাল। কথা বাম্প। ভিজে মাটি শুকাইবার সময় 
সেই মাটি থেকে উঠে। ৯ এই জন্যে, আমাদের দেশে 
খযারশেবে শরতের রৌদ্রের যখন ভারি তেজ হয়, তখনই 
সরয়ের এত বাড়াঝাড়ি দেখ! যায়। এই বাষ্পকে ডাক্তরের! 
ম্যালেরিয়া বলেন | জীবন নষ্ট করিবার ক্ষমত। ম্যালে-. 

রিয়ার খুবই আছে। একবারে অধিক ম্যালেরিয়া শরীরে 

প্রবেশ করিলে জীবন তখনই নষ্ট হয় । গদখালি, গ্রানগর, 
উল্লো প্রভৃতি গ্রামের মহামারীর কথা শুনিয়া থাকিবে | 

সেই মহামারীর সময়, কেউ ছু ঘণ্টার মধ্যে, কেউ তিন 

ঘণ্টার মধ্যে, কেউ চারি ঘণ্টার মধ্যে মরিয়াছিল। এতে 
ম্যালেরিয়াকে বিষ ন! বলিয়া আর কি বলিবে? প্বাকা “কা 

শক্ত বরের লক্ষণ দেখিলেই।:ঠিক কাঁরিধে বে, শরীরের মধ্যে 



৫৬ ম্যালেরিয়া-জরে রোগীর অবস্থা কথন্ কি রকম হয় ' 

এই বিষ অধিক আছে। কাজেই, সতর্ক আর সাবধান 

হইয়। চিকিৎসা না৷ করিতে পারিলে, রোগীর মৃত্যু এক রকম 

নিশ্চিত--তবেই দেখ, সহজ, বীকা কি শক্ত 'দ্বরের লক্ষণ 

জানিয়। রাখা দরকার কিনা? তা নৈলে, শরীরে বেশী 

ম্যালেরিয়! প্রবেশ, করিয়াছে, কি কম ম্যালেরিয়। প্রবেশ 

করিয়াছে, তাহ। জানিবার আর উপায় নাই। 

কুইনাইন্ খাঁওয়াইবার কথা বলিবার আগে, ,এ জ্বরে 

রোগীর 'আকার প্রকার, আর নাড়ীর অবস্থা কখন কি রকম 

হয় বলিব। কেন না, এ গুলিও চিকি্সকদের জানিন। 

রাখা বড়' দরকার। (১) কম্পের সময় _রোগীর বর্ণ 

ফ্যাকাশে হয়, কান, ঠোট, মার .নখ নীল বর্ণ হয়, মুখ 

খানি যেন চুপসে যায়, আর সব গারের চামড়া কুঁচকে 
কাটা-ক।ট। হয়। নাড়ী সরু হয়, বেগ ভারি বাড়ে আর 

মাঝে মাঝে অসমান পড়ে, নিশ্বাসও ঘন ঘন পড়ে। (২) 

গায়ের তাত বাড়িলে_গায়ের চামড়া যেন ফুলে উঠে 

আর রাঙা হয়। মুখ ঢোক লাল হর। নাড়ীর বেগ 

আর পুষ্টি বাড়ে, আর নাঁড়ী যেন শক্ত হয়। (৩) থাম 
হইতে আর্ত হইলে -_নাড়া ক্রমে সহজ হইয়া, আসে। 

এজ্বরে প্রক্াব কখন কেমন হয়, জাল! উচিত। কম্পের 

সময় প্রশ্ীব কম হয়, কিন্তু পরিষ্কার হয়। কম্পের শেখে 

প্রত্াবে জলের ভগে খুব বেশী হর। গায়ের যখন খুব 
উীত, তখন প্রজাব কম হয়, আর ঘন হয়। গায়ের তাত 

কমিরার আগে, জলের ভাগ একটু একটু করিয়া কমে। 
আর ঘাম হইতে নারন্ত হইলে, জলের ভাগ খুব শীঘ্র শীপ্র 



কুইনাইন্ খাওয়াইবার বাবস্থা । ৫ 

কমিয়! যায়। এই জন্যে .কম্পের শেষে রোগী পরিষ্কার 

জলের মত অনেক খানি প্রসাব করে। গায়ের তাত 

কমিবার আগে 'প্রশ্নাৰ তার চেয়ে কম হয়। আর ঘাম 

হইয়! গা জুড়াইয়া গেলে রোগীর প্রশাৰ কমও* হয় রাডাও 

হয়। 

কুইনাইন, খাওয়াইবার ব্যবস্থা-_-_-আমাদের দেশে 
সাবরাম-জ্রে জ্বর ভোগের পর রোগীর ঘাম হইতে আরম্ত 

হইলেই, কুহনাইন খাওয়ান উচিত। নৈলে, অনেক জায়- 

গলার কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়৷ যায় না। ঘাম 
দির। ভর ছাড়িল, চিকিৎসক নিশ্চিন্ত হইলেন। ' নিয়ম 

মত কুইনাংন্ খাওয়াইতে বলিয়া গেলেন। কিন্তু এমন 

নেক জায়গায় ঘটে যে, ডিস্পেন্সেরি থেকে কুইনাইন 

আঁপিয় পৌছিবার আগেই আবার জ্বর আসে । এই জন্যে 

দাম হইতে আর্ত হইলেই, কুইনাহন খাওয়ান ভাল । 

এতে খু ধুইনাইন খাওয়াহবার অনেক সমর পাওয়া ঘার। 

ধোগরি গ বেণ ঠাণ্ডা না হুইলে, কুইনাইন. খাওয়াইতে 

থহহও ভয় পান, চিকিৎসকণ্ড বড় সাহস করেন না।, 

1/য়ের তাত *থাকিতে ঝুইনাইন, খাওয়াইলে, সেন্বর এঁক 
বারে আর ধখনও ছাড়ে না__দ্বরটা আটকাইয়। বায় | 

*সংস্বারগ ছেলে, বুড়ে জোআন সকলেরই আছে । 

এই রকম সংস্কার থাকায়, অনেক জায়গান্থ ভারি অনিষ্ট 

হয়। গা একেবারে পাথরের মত ঠাণ্ডা না হইলে কুইনাইন, 
খাওয়ান হয় না। এ দিকে গ| ফদ্দিই পাতরের মন্ড ঠাণ্তা* 
২য় তসেঙ্জর আপিবার এক জাধ ঘণ্টা আগে হয়। 



৫৮ গা ঠাণ্ডা হইলে কুহনাহন্ খাওয়াইলে আর জর অসে না। 

তখন কুইনান্ খাওয়াইলে জ্বর আসা বারণ হয় না। কেমন 

করিয়া হবে? কুইনাইন পেটে পড়িয়া কাজ করিবার 

সময় পাইল কে? এই রকম করিয়৷ কুইনাইন্ খাওয়ান 

হয়, কিন্তু জ্র'আসা বন্ধ হয়না। এতে রোগীও ভোগে, 

কুইনাইনেরও অপয়শ হয় । 

গ। ঠাণ্ডা হইলে, কুইনাইন্ খওয়াইলে আর জ্বর আসে 

না। কুইনাইনের এই ধন্মটাই সকলের জান! আছে। 

কিন্তু কুইনাইন্ খাওয়াইলে যে আবার গায়ের তাত কমে, 
, বোধ হয় অনেকে জানেন না, চিকিৎসকদের এটা 

জানিয়। রাখা ভারি দরকার । তা হইলে, জনেক জায়গায় 

ভারি জরে রোগী বেজায় হইতে পারে না। বিশেষ, 

স্ল্লবিরাম-ভ্বরের চিকিৎসায়, কুইনাইনের এ ধন্মটা তার্দের 

. ভারি কাজে লাগে । এ সব এর পর বেশ করিয়া বলিব। 
এখানে আমার একটা রোগীর কথা-বলি। রোগীর 

বগলে তাপমান বগ্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৬র দাগ 
ছাড়াইয়। উহিয়াছে। গায়ের এ রকম তাঁত অনেক ক্ষণ 
থাকিলে, রেগী অচৈতন্য হইয়া যাইতে পারে, মৃগির মত 

খেঁচুনি হইতে পারে, আর ভ্বর ছাড়িবার সময় না়ী ছাড়িয়। 
যাইতে পারে । এই ভাবিয়! তাকে দশ গ্রেন ( পাচ রতি ) 

কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। পেটে গিয়া শীত্ব কাজ 

করিতে পারিবে বিয়া, শুছু কুইনাইন, না দিয়া, কুইনাইন, 
মিক্শ্চর্ করিয়া খাওয়াইয়া দিলাম । কুইনাইন, মিক্ৃশ্চর্ 
কেমন কিয়া তয়ের করিতে হয়, আজ, কাল্ অব্যবসায়ারাও 
তা জানেন। আধ পলা খাঁনেক জলে ১০ গ্রেন কুইনাইন, 

তা 



কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে । ৫৯ 

বেশ করিয়া মিশাইয়া, তাতে ১০ ফোটা ডাইলিয়ুট সল্- 
ফিয়ুরিক্ ফ্যাসিড (জল-মিশনো মহাদ্রাবক) ফোটায় ফোটায় 

ঢালিয়৷ দিলে, কুইনাইন বেশ গলিয়া যায়। বেশ গলিয়া 

গেলে, তাতে ' আধ ছটাক আন্দাজ জল ঢাঁলিয়। দিয়! 

রোগীকে খাওয়াউয়া দিবে। *কুইনাইন." খাওয়ান হইলে 
এক ঘণ্টা পরে আবার তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয় দেখিলাম, 

*০৬র দাঁগ ছাঁড়াইয়া পারা যত খানি উপরে উঠিছিল, 

-১০৫র দাগের তত খানি নীচে পর্মান্ত উঠিয়াছে। আবার 
গণ্ট! খানেক পরে দেখিল।ম, পারা ১০৪র দাগেও উঠিল না। 
এই সমক্প তাকে আর দশ গ্রেন কুইনাউন এ রকম ( অর্থাৎ 

'মিক্ষচর) করিয়া খাওয়াউয়। দিলাম । এ বারে ঘণ্টা 
দেড়েক পরে দেখিলাম, পারা প্রায় ১০২র দাগ পর্য্যস্ত 

উঠিগ্বাছে। গায়ের তাত ১০২ অংশ থাকিলে কোনও ভয় 

নাভ । কেন না, খুব সামানু» জ্বরেও গায়ের তাত ১০২ অংশ 

হষটয়্থাক্ষে । এই জন্যে, রোগীকে. আর কুইনাইন্ দিলাম 
না! বিশেষ, তার কান ঝা-ঝা করিতে লাগিল। জ্ঞার 

বষ্টনাইন দিতেও হইল না। গায়ের তাত ক্রমে কমিয়া. 
সহজ হইল ।' 

০ কুইনাইনের তিনটা বিশেষ গুণ আছে। সকল চিকি- 
সকেরই এ তিনটা গুণ জানিযা রাখা উচিত। জানিয়া, 

রাখিলে ম্যালেরিয়া 'জুরের চিকিৎসায় তিনি” কোথাও অগ্র- 
তিভ হইবেন না। (১) একটী গুণ এই যে, জ্বর-বিচ্ছেদে 

কুইন/ইন খাইলে আর ভ্বর আসে ন]--এই গুণটা সকলের 

বেশ জানা আছে। (২) আর একটা "গুণ এই যে, জ্বরের 



৬০ জর ছাড়িলে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম। 

পুর্বব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া, কুইনাইন খাইলে জ্বর আসা 
বারণ হয়। জ্বরের পুর্বব-লক্ষণ এর আগেই বেশ করিয়া 

বলিছি। এ গুণটা সকলের বেশ জানা নাই। এ গুণটী 

যাদের জানা আছে, জ্বরের হাত এড়াবার উপায় তাদের 

জানা আছে। “এই গুণটা *্প্রথম গুণটির মত সকলের বেশ 
জানা থাকিলে, গৃভস্থের! অনেক জায়গায় চিকিত্সার খরচ 

এড়াইতে পারেন। (৩) আর একটা গুণ এই যে, কুইনান, 

খ।ওয়াইলে গায়ের তাত কমে এই গুণের পরিচয় এই 

মাত্র দিইছি! এই গুণটী ধার ভাল রকম জানা আছে, 

তার হাতে ভারি 'জ্বরেও রোগী মারা যায় না। হবে গায়ের 

ত্বাত খুব'বেশী হইলে, অনেক রকম উপসর্গ ঘটিতে পারে। 

এ ছাড়া, জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া বাইতে পারে । পু 

এখন কুইনাইন. খাওয়াইবার কথা বলি। এর আগেই 

বলিছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন্ 
দিবে। নৈলে, অনেক জায়গায় কুইনাইন খাওয়াইবার 

স্ময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন, খাওয়াইবার নিয়ম 
: অনেকে ,অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিছি, ঘাম 
হইতে আরন্ত হইলেই ১* খ্রেন, আবার জ্বর আসিবার ছু 
ঘণ্ট। আন্দাজ আগে ১০ গ্রেন, আর এর মধ্যে,ছু ঘণ্ট। 

অন্তর ছু গ্রেন, কুইনাইন, খাওয়াইলে ১০০র মধে ৯৯ জায়- 

গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম নিয়মে কুইনাইন 
খাওয়াইলে চিকিৎসক কোনও জায়গায় অপ্রতিভ হইবেন 

"না। মনে কর, আক্ত বেল। ৮টার সময় জ্বর আসিল সেই 
স্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়িল। ভ্বর যেমন ছাড়িল, নর্থাৎ 



জর ছাড়িলে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিষ্বম। ৬১ 

যেমন ঘাম হইতে আরম্ত হইল, অমনি ৯০ গ্রেন কুইনাইন, 

খাওয়াইয়া দিলে। তাঁর পর ছু ঘণ্ট। অন্তর, অর্থাৎ রাত্রি 
১০টার সময় একবার, ১২টার সময় একবার, ২ টার সময় 

একবার, ৪টার সময় একবার, ছু গ্রেন করিয়াঁ কুইনাইন, 

খাওয়াইলে ! ভোর ৬ টার সম্ময় অর্থাৎ জ্বর আসিবার 

দ্র ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেন কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। 
বেল! ৮টার সময় জ্বর গাসিবার কথা, কিন্তু ভর আসিল, না। 

(রোগীর কান ভৌ-ভৌঁ। করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে 
কুইনাইন দিলে না। বেল! ১১টার সময় ২ গ্রেন, কুইনাইন, 

দিলে। এবেলা ২ টার সময় আর ২ গ্রেন ক্ষিলে। তার পর 

টার সময় একবারে ১০ গ্রেন কুইনাইন, খাওয়াইয়া দিলে । 
য্রি বল, ৬টার সময় আবার ১০ গ্রনেন কুইনাইন দিবার দর 

কারকি$ আমি অনেক যায়গায় দেখিছি, খে সময় জর 

াসিবার কথা, ক্ধ, কুইনাইন্থ খাওয়াইয়। যদি সে সময় জ্বর 
মাসি ন। দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর 
আসে। বেল! ৮টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইুন, 

খাওয়ান হইছিল বলিয়া, সে সময় জর আসিল না! রোগী 
মনে করিল '+আজ, আর ভ্বর আমিবে না। চিকিৎসকও 
তাই বলিয়া চলিয়া! গেলেন। কিন্ক্ু রাত্রি ৮টার সময় 

আবার জর আসিল। চিকিগসকের কাছে সংবাদ গেল।, 

চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, তাই ত,ভ্বর আঁসিবার় ত কথা 

নয়; তবে কেন এরকম হইল? সেই জন্যে বল্ছি, যে 

সময় ভুর আমিবার কথা, সে সময় দ্বর না৷ আদিলে, তার" 
দশ ঘণ্টা পরে দশ গ্রেন কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। 



৬২ জর আসা বন্ধ হলে কিছু দিন অল্পমাত্রায় কুইনাইন খাওয়াইবে। 

তার পর দেখিলে, রাত্রি ৮্টার সময়ও জ্বর আসিল ন1। 

তখন নিশ্চিন্ত হইলে । রানে রোগীকে আর কুইনাইন, ন 
দিলেও চলে। কিন্তু ভোর শ্টায় আবার ১০ গ্লেন, কুই- 

নাইন, দেওয্বা! চাই । তার পর বেলা ৩টা পর্যন্ত ছুই তিন 

ঘণ্ট। অন্তর ২ খন করিয়া "কুইনাইন, দিলে । ৬টার সময় 
এক বারে ৫ গ্রেন কৃইনাইন, খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ 

টার সময় ২ গ্লেন দিলে । রাত্রে আর কুইনইন দিবার 

দরকার নাই । তার পর ভোর ৬টায় ৫ গ্রেন কুইনাইন্ 

দেওয়া চাই। | 
মনে কর, প্রামবারের দিন বেলা ৮টার সময় জর মাসে, 

আর সেই জ্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়ে। তার পর এ 
নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়। বৃহস্পতিবারের ভোর পধ্যন্ত 

ভ্রর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন, 
বন্ধ করিবে? না, এখনও জ্বর আসারু»মাশঙ্ক। করিয়া, 

শল্প মাত্রায় দিন কতক কুইনাইন খাওয়াইবে ? . একটু 

ভাবিয়া দেখিলেই আর দিন কতক কুইনাইন খাওয়ানই 

উচিত বলিয়৷ বোধ হইবে । কেন না, ষে জর রোজ আসে 

কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর্ব, যদি আর 

কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জবর 
আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাউন খাইলে দ্র আট্- 

কাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একবারে যায় না। ফল 

কিন্ত তা নয়। এ রকম ভাবাই লোকের ভূল। এই 
'ভুলের জন্যেই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোকদের 
মধো, কুইনাইনের তত ছাদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোল। 



জর সারিলে বলকারক অন্ুদ খাওয়। দরকার । ৬৩ 

করিয়৷ ফেলিতেছে, তবু জ্বর আট্কাইয়। যাইবার ভয়ে, কুই- 

নাইনের কাছেও যাইতেছে না । ইতর লোকদের মধ্যে এ 

রকম সর্বদাই ঘটে । এর ফল এই যে, চারি আনার কুই- 
নাইন আনিয়া খাইলে ষেজ্র সারিত, সেই জ্বরে জীবনটা 

ন্ট হয়। এ দুঃখ কি ক্সখিবার জায়গা আছে ? 

পাড়ার্গায়ে ত এই জন্তেই জ্বরে এত মরে। তবেই দেখ 

যেভ্বররোর্জ আসে, কুইনাইন, খাওয়াইয়। সে জর বন্ধ 
ক্রার পর, আট দিন পর্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান বড় দর- 

কার। তবে, জ্বর বন্ধ হওয়ার পর, ছুই তিন দিন যেমন 

বাঁধা-বীধিএকরিয়। কুইনাইন, খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন 

করিবার দরকার নাই । বাঁধা-বাধি করিয়া কুইনাইন্ 

খাওয়াইনার কথ! এই মাত্র বলিছি। রোজ সকালে ৫ 

"গ্রন আর সন্ধ্যার মাগে ৪ গ্রেন খাইলেই হয়। আট 

দিন পধ্যন্ত এই নিয়মে কুইন্টইন্ খাওয়া চাই। তার পর 

একটা টত্রনিক অর্থাৎ বলকারক অস্ু্দ খাওয়াইলে ভাল 

ভয় | 

অনেকে বলেন, বলকারক অস্ভুদ খাওয়াইবার, দরকার . 

নাই। কিন্ত্রী বাস্তবিক তা নয়। দরকার বিলক্ষণ আছে। 
জুরে শরীরের যে বলের হানি করে, সে বল টুকু যাতে শীগ্্ 

হয়, তার উপায় করা কি ভাল নয়? এ ছাড়া, ভর থেকে, 

উঠে যদ্দি বেশ ক্ষুধা হয়, আহারে বেশ” রুচি হয়, বেশ 

আহার করিতে পারে, আর যা খায় তা বেশ পরিপাক হয় 
হবেই রোগী শীত্র সেরে উঠিতে পারে। বলকারব অনুষদ" 
না খাওয়াইলে *অনেক জায়গায় এ গুলি ঘটে না। কাজে 



৬৪ বলকারক অস্ুদ । 

কাজেই, রোগীও বেশ সেরে উঠিতে পারে না। হাতে 

পায়ে বল পায় না। কোন পরিশ্রমের কাজ করিতে পারে 

না। শরীরেও বেশ জুত পায় না। এ ছাড়া; সামান্য 

একটু অনিয়ম করিলেই আবার জ্বরে পড়ে । তবেই দেখ, 

বলকারক অন্থুদ না৷ খাওয়াইবার দোষ কত। বলকারক 

অন্ন ত অনেক রকম। তার মধ্যে কোন্টা বাছিয়৷ দিবে ? 

নীচে সে মস্ুদটাী লিখিয়। দিলাম, সেই অন্ুদটা মমি 

সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি । যথ1ঃ-- | 
ভিত | 

কুইনাইন ক ক ২৪ গ্রেন 

টিংচর ফেরিমিযুরিয়েটিস রর ২ ডাম 

ডাইলিষুট নাইটি.ক য্যাসিড পর ১ ডাম 

ইন[ফয়ুশন কোয়াসিয়। ১২ওন্ন 

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ, আবু চন গায়ে কাগ- 

জের ১২টা দাগ কাটিয়। দেও । 

এক এক দাগ এক এক বারে খাইবে। প্রতি দ্রিন 

তিন দাগ করিয়। খাইবে। সকলে এক দাগ, দুপরে এক 

দাঁগ, সন্ধ্যার সময় এক দাগ । চারিদিনে ১২ দাঁগ অন্তু 

ফুত্রাইবে। ফুরাইয়া গেলে, অন্দ আবার তয়ের' করিয়া 

লইবে। যত দিন না শরীর বেশ সচ্ছন্দ আর সবল হইবে 

তত দিন বেশ নিয়ম করিয়। এই বলকারক অস্ুদটী খাইবে। 

এর আগে ফেে কুইনাইন. খাঁওয়াইবার কথা বলিলাম, 

শুদু কুইনাইন খাওয়াইবে, ন! কেন অন্রুদের সঙ্গে মিশাউয়া 
খাওয়াইবে ?  মহাদ্রাবক ( সলফিয়ুরিক ফ্যাসিড ) দিয়া 
গুলিয়া খাওয়াইলে, পেটে গিয়৷ কুইনাইন, খুব শীত্ম কাজ 



কিকি অনুদ সঙ্গে দিলে কুইনাইনের তেজ বাড়ে। ৬৫ 

করে। এ কথা আগেই বেশ করিয়া বলিছি। আফিং 

শৌঁখো (আর্সেনিক ), হিরেকদ (সলফেটু অব আয়র্ণ বা 

ফেরি সল্ফ )--এই তিনটা অন্ত্দের যেসে একটার সঙ্গে 
মিশাইয়! খাওয়াইলে, কুইনাইনের তেজ বার়্ে। সকল 

চিকিৎসকেরই এটি মনে করিয়া* রাখা .উচিত। কেন না, 
শুদু কুইনাইন খাঁওয়াইয়া যেখানে ভাল ফল পাওয়া! না যায়, 

(সখাঁনে এ তিনটা শন্থদের যে সে একটার সঙ্গে মিশ[ইয়া 
কুইনাইন, খাঁওয়াইলে, বেশ কাজ হয়। এই জন্যে, জ্বর 

চাঁড়িলে. রোগীকে সলফেট অব আয়র্ণ অর্থাৎ হীরেকশ দির! 

কুইনাইনংমিকৃশ্চর দিয়া থাকি। সে মিকৃশ্চর নীচে লিখিয়। 

দিলাম । যথ1-_ 

ফুইনাইন রঃ রঃ ১৯ গ্রেন 
হীরেকশ ( ফেরিসল্ফ ) রর রঃ ২ গ্রেন 
ডাইলিয়ুট সলফিয়ুরিক য়্যালিড ... ১০ মিনিম 

পরিষ্ঠীর $ছম্ জল ... ১ এক ওন্ন (আধ ছটাক ).. 

একজ্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 

এই যে অন্থদ তয়ের করিলে, এ একবার খাইব্ঠর মত। 

এই রকম হিসাব করিয়! ৬ বার খাঁওয়াইবার মত অন্দর এক 

বাক্েত়ের করিয়া একট শিশিতে রাখিয়। দিতে পার। 

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া, দিলেই হইল।; 
এক এক বারে এক দাগ করিয়! খাওয়াইবে। জর ছাড়িলে 
মাঝে মাঝে দশ গ্রেন, করিয়া যে কুইনাইন. খাওয়াইবার কথা, 
এর আগে বলিছি, হীরেকশের সঙ্গে তার মিকৃশ্চর এই 

রক করিয়! তয়ের করিতে হয়। 



৬৬ টু গ্রেন আর পাঁচ গ্রেন কুইনাইনের মিকৃশ্চর। 

আর দু ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেন করিয়। যে কুইনাইন 
খাঁওয়াইবার কথা বলিছি, তার মিকৃশ্চর যে রকম করিয়া 

তয়ের করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

কুইনাইন্ রা র্ ০.১. ১২ গ্রেন। 

হীরেকশ ( ফেরিসল্ফ )* রি রি ৩ গ্রেন। 

ডাইলিকুট, সলফিরুরিক ফ্যাসিড. ..... ১২ মিনিম্ 
পরিষ্কার হিম জল সু ৬ উন্স (৩ ছটাক ) 

একত্র মিশাইস্ব! একটা শিশিতে রাখিয়া দেও। 

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাট । এক এক 

দাগ এক এক বারে খাইবে। 

পাচ শ্রেন কুইনাইনের মিকৃশ্ওর এই রকম করিয়া 

তয়ের করিতে হয় । যথা-- 

কুইনাইন 2 ৪2 হে ৫ গ্রেন 

হীরেকশ € ফেরিসলফ ) রর ১... ১ গ্রেন 

ডাইলিযুটু সলফিয়ুরিক ফ্যাসিড্ ১১৮6 মিনিম 

পরিষ্কার হিম জল ১ ওন্ম (আধ ছটাক) 

.. একক্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ । 

এই যে অন্দর তয়ের করিলে, এ এক বার খাইবার 

মত। এক বার খাইবার মত অস্ত্দকে ভাল কথায় এক 

মাত্রা! অস্থদ বলে। যদি ইচ্ছা হয় ত একবারে ছয় মাত্রা 

অনু তয়ের করিয়া রাখিতে পার। 

শিশির গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া, অন্দর মাত্রা ঠিক 

করিয়া দেওয়া! বড় ভাল। শিশির গায়ে দাগ কাট! থাকিলে, 

বাড়ীর মেয়েরাও অনু খাওয়াইতে পারে। এ ছাড়া, সক- 



শিশি আর বোতলে অস্ুদ দেওয়ার প্রভেদ। ' ৬৭ 

লেরই এক রকম জানা আছে যে, খাওয়াইবার অন্ুদেরই 

শিশির গায়ে দাগ কাটা থাকে.। এই জন্যে, খাওয়াইবার 

শন্থদের বদলে অন্য রকম অস্তুদ খাওয়ান সচরাচর ঘটে না। 
সহরে ডাক্তরের! প্রায়ই শিশির গায়ে এই. রকম দাগ 

কাটিয়। দিয়। থাকেন । কিন্ত্ত ,পাড়াীয়ে * ডাক্তছ্রর! দাম 
বেশী বলিয়া, শিশি প্রায়ই ব্যবহার করেন না। শিশির 

বদলে ঝেঁতলে অন্রদ দেন। কাল বোতলের মধ্যে যে 
ন্তদ থাকে, বাইরে থেকে তা কিছু দেখা যায় না। কীঁজেই 

তার গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া! অন্তদের মাত্রা ঠিক করিয়া 
দেওয়া যায় না। এই জদ্তে. সহরে ভাক্তরের! যেমন বলিয়। 

থকেন, এক দাগ করিয়া অন্ুদ খাইবে, পাড়ার্গায়ে সে রকম 

খলিলে চলে না। সেখানে বলিতে হয়, আধ ছটাক, এক 

কাচ্চা, কিন্ব। আধ কাচ্চ। করিয়। খাইবে। আধ ছটাক 

এক কীচ্চ। কিম্বা আধ কীচ্চা কত ট্রকূ, আন্দাজ করিঘ্বা 

ঠিক কর সোজা নয়। এই জন্যে, অনেক জায়গায়, রোগী 

ছয় বারের অন্দর চারি বাঁরে খাইয়। ফেলে, নর, চারি বারের 

মন্দ আট বারে খায়। পাঁড়াগায়ে, বিশেষ ইত্তর লোক- 
দের মধ্যে, ঞহুদ খাইবার এ রকম অনিয়ম প্রারই হ্হয়। 
থাকে। এ রকম অস্থদ খাওয়ায় যে অনেক জায়গায়, উপ- 
কারের চেয়ে অপকার বেশী হয়, তা বেশ খুঝ। খাহতেছে। 
এই জন্যে, 'পাড়ার্গীয়ে আরোক অস্তদ বে।তলে করিয়।৷ ন৷ 

দিয়া, শিশিতে করিয়! দেওয়াই তাল । কুলি করিবার অন্দ, 

পুইবার অন্দ, কিম্বা মালিশ করিবার অনুদ হিশিতে, ন| 

দিলেও চলে । কিন্তু খাইবার অর্থুদ শিশিতে করিয়! দিবে। 



৬৮ আফিঙের সঙ্গে দিলে কুইনাইনের তেজ বাড়ে। 

আর তার গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া! দিবে। এক বারে 

গোটা পঞ্চাশ ৬ গুন্ম শিশি কিনিয়। রাখিলেই মোটামুটি 
কাজ চলিতে পারে। পঞ্চাশটে শিশির দামও কিছু বেশী 

নয়, ছু টাকাতেই পাওয়া যায় । অস্থদ খাওয়। হইয়া গেলে, 

শিশি ফিরিয়। দিবার যদি নিয়ম করিয়া! দেও, তা হইলে ত 

শিশির অভাব হইতে পারে না । এ ছাড়াঃ বারে বারে নুতন 
শিশিতে অন্্রদ দিবে না। প্রথম বার যে শির্ষিতে অস্ুদ 

দিবে, ফিরে বারে অন্তু আনিতে আসিবার সময় রোগীকে 

সেই শিশি আনিতে বলিবে। পাড়ার্গায়ে ডাক্তারের এই 

নিয়ম করিলে, পয়সা খরচের ভয়ে তাদের শিশির বদলে 

বোতলে করিয়া অন্দর দিতে হয় না। 

এর আগেই বলিছি, হীরেকশ (কেরি সল্ফ.) আফিং 

(ওপিয়ম্) আর শেখে (আর্সেনিক ) এই তিনটা অন্দে 

যে দে একটার সঙ্গে মিশাইলে, কুইনা ইনের তেজ বাড়ে। 

কুইনাইনের দাঙ্গে হীরেকশ কেমন করিয়। [মিশাইতে 
হয়। এর আগেই তা বলিছি। কুইনাইনের জঙ্গে 

আফিং কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে তা লিখিয়। 

দিল'ম ৫২... 

কুইনাইন্ ৪ ১৪. গ্রেন্ 

ডাইপিফুট সল্ফফযুরক্ ফ্যাসিড্ ১১১৯ মিনিষ্ 

টিংচর ওপিয়াই € লডেনম্) ..১..১* মিনিম্ 
হম জল .." .*৮..১ উদ্দ (আধ ছটাক) 

একত্র মিশাইরা একটা শিশিতে রাখ । 

এই যে অস্থদ তয়ের, করিলে, এ এক বার খাইবার 



কুইনাইনের সঙ্গে আর্সেনিক কেমন করিয়! মিশাইতে হয়। ৬৯ 

মত। এই রকম হিসাব করিয়া যত বারের ইচ্ছা, অস্থাদ 

তয়ের করিয়া লইতে পার । 

আফিডের সঙ্গে মিশাইলে কুইনাইনের শুছু তেজ বাড়ে 

না। তা ছাড়াও অনেক উপকার হয়। জ্করের সঙ্গে 

পেটের ব্যামে৷ থাকে ত, কুইন্তাইনের সপ্ঙ্গ আফিং দিলে 

তারি উপকার হয়। পেট ব্যথা কর!, পেট কামড়ান, ভাল 

ঘুম না হগয়া-এ সব উপসর্গও আফিডে সারে । আফি- 
ডের এ বড় গুণ। এ গুণটা সকল চিকিতুসকেরই' যেন 

মিনে থাকে । 

কুইনাইুনের সঙ্গে শেখে (আর্সেনিক) কেমন করিয়া 

মিশাহিতে হয়, নাচে লিখিয়া দিলাম। শেখোর সঙ্গে 

কুইনাইন মিকৃশ্চার ( আরোক ) তয়ের করা সোজা নয়। 

এই জন্মে, কুইনাইনের পিল অর্থাৎ বড়ি করিয়! দিবে ৪ 

কুহনাহন শে নু ২ খন 

আন্ত (শেখো ) (২ শা) হ, গ্রেন্ 

( এক শ্রেণের ২৪ ভ|গের এক ভাগ ) 

এক্স্রান্ী জেন্শন্ রঃ যত টুকু দরকার ।. 

একত্রমিশ!ইয়া একটা বড়ি তয়ের কর। তি 
এই রকম হিসাব করিয়া, যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

বি তয়ের করিয়া লইতে পাঁর। জ্বর ছাড়িলে ৩ ঘণ্টা 
শন্তর এক একটা বড়ি খাইতে বলিবে। ও | 

৯» গ্রেনের ২৪ ভাগের ১ ভাগ ওজন করা সোজা নয়। 

এই জন্যে, কুইনাইন্ ১২ গ্রেন্। আসোনক ॥০ আধ গ্রেন্,, 
খার এক্ষ্রাক্ট, জেন্শন্ যত টুকু "দরকার, একত্র মিশাইয়! 



৭০ অনেকে বাড় গিলিতে পারে না। 

তাতে ১২টা বড়ি তয়ের কর। তা হুইলে এক একটা 

বড়িতে স্ধ গ্রেন করিয়। আর্সেনিক]থাকিবে। 

আফিঙডের সঙ্গে কুইনাইনের যদি বড়ি করিয়া দিতে 

চাও, তবে এই রকম করিয়। দিবে ১ 

কুইনাইস. " । ০৮ রি ১০ গ্রেন্ 
আফিং রঃ ১১১ গ্রেন্ 

এক্ট্রাকট. জেনশন্ তা যত টুকু দরকার 

একত্র মিশাইয়া একটা বড়ি তয়ের কর। 

বড়ি যদি কিছু বড় হয়, আর তা গিলিতে কষ্ট হইবে 

বলিয়৷ 'বোধ হয়, তবে ওতে একটা বড়ি না করিয়া, ছুটা 
বড়ি তয়ের করিবে । একটার পর আর একটা বড়ি 

খাইবে। 

ভারি তিত আর বিকট বলিয়া অনেকে কুইনাইন্ মিকৃ- 

শচর খাইতে চায় না, কুইনাইনের বড়ি খাইতে চায়। জুত 

ধ্রাত করিয়া, বড়ি গিলিয়া খাইতে পারিলে, মোটেই তিত 
জানিতে পার৷ ধায় না। কেউ কেউ তিত লাগিবার ভয়ে 

কুইনাইন' মিকৃশ্চরও খায় না; আবার বড়ও গিলিয়া 

খাহইিতে পারে না। বড়ি গিলিতে গেলেই তদের গলায় 
বাধে । মুখে জল লইয়! শাঁদ| কুইনাইন্ গিলিয়া খাওয়। 

ভিন্ন এদের আর উপায় নাই। মেয়েদের মধ্যে অনেকে 

বড়ি গিলিতে পীরে না। বিশেষ যাদের হিষ্টিরিয়া অর্থাৎ 

গুল্সবারু রোগ মাছে, তারা ঝড়ির নামে ভয় পায়। আমার 

বেশ মনে আছে, একটী স্্ীলোক মুসুরির চেয়েও ছোট 

বড়ি গিলিতে পারিত, না। এই নিমিস্তে. মেয়েদের জন্যে 



এক্ষ্রাক্ট, জেন্শন্ দিয়! কুইনাইনের ঝড়ি তয়ের করা ভাল। ৭১ 

অন্সদ্র ব্যবস্থা করিবার সময় তাদের জিজ্ঞাসা করিয়। 

শারোক, বড়ি,কি গুড়ো লিখিয়া দেওয়া ভাল। নৈলে 
দাঁম দিয়! অস্ত্রদ আনিয়া, হয় ত, তা কোন কাজ না! লাগিতে 

পারে। ছেলেদেরও মধ্যে অনেকে বড়ি গিলিতে পারে 

না। আমার একটা ছেলে €&দশ বছরের কম নয়) কোন 
মতেই বড়ি খাউতে চায় না। বড়ির নামে সে ডরায়। 

বণার্থই সেঁ বড়ি গিলিতে পারে না। গিলিতে গেলেই তার 

»গলার বাধে। আবার তার চেয়ে যারা চারি পচ বছরের 

চোট, তারাও সহজে বড়ি গিলিয়। খায় । 

আন্কে জিনিব দিয়া কুইনাইনের বড়ি তয়ের করিতে 

পারা যায়; কিন্তু এক্ট্রাক্ট জেন্শন্ দিয়া বড়ি তয়ের করা 
ঘুব চেয়ে ভাল। কেন না, নিজে জেন্শন্ই জরঘ্দম আর 
বলকারক (টনিক )। কাজেই, জেন্শনের সঙ্গে মিশাইলে 

কুইনাইনের তেজ বাড়ে বৈকমে না। 

$র আগেই বলিছিং ডাইলিউটু সল.ফিউরক্ ফ্যাসিডে 
গুলিয়া খাওয়াইলে, পেটে গিয়া কুইনাইন্ শীত্র কাজ কুরে। 

"এই জন্যে, যেখানে কুইনাইন্ খাওয়াইবার বেশী সময় না 

পাবে, সেখানে কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ ছাড়া আর কিছু"দিবে 
না] আর, এক বারে পুর মাত অর্থাৎ ১০ গ্রেন্ দিবে। 

স্বর আসিতে বেশী দেরি না থাকিলেও, এই নিয়মে কুই- 

নাইন্ খাওয়াইলে, অনেক জায়গায় গর আনা বন্ধ হয়। 

স্বর আস এক বারে বন্ধ না হইলেও, জ্বরের তেজ আর 

ভোগ এত কম হয় যে, তাতে রোগী বিশেষ কান ধাঁ 
পায় না। 



৭২ কুইনাইনের তিত কিসে ঢাকে। 

কুইনাইন্ যে তিহ আর বিকট, তাতে ছোট ছেলেদের 
কুইনাইন্ খাওয়ান সোজা নয়। (জোর করিয়া খাওয়াইয়। 

দিলেই বমি করিয়। ফেলে । এই জন্যে, এমন কোন 

ফিকির করা" উচিত, যাতে ছেলেরা কুইন্নাইনের তিতন৷ 

জানিতে পারে।' এমন «কান ফিকির শাছেকি না? 

আছে । | | 

(১) ট্যানিক ঘ্াসিডের সঙ্গে মিশাইয। খাওয়াইলে, 

কুইনাউনের তিত মোটেই জানিতে পারে না। ১৭ গ্রেন্, 

কুইনাইনের সঙ্গে ২ খন টানিক্ য্াসিড,৫ গ্রেনের সঙ্গে 
১ খ্রেন, ২০, আড়াই গ্রেনের সঙ্গে ॥০ গ্রেন, এই নিয়মে 

মিশাইবে। কুইনাইনের সঙ্গে ট্যানিক য্যাসিড বেশ 
করিয়া মিশাইয়া, তাতে একটু মিষ্টি আর জল দিয়া খাঁওয়'- 

ইয়া দিলে, বেশ খায়! উপস্থিত মতে যে মিষ্টি পাও, তাই 

দিতে পার। গুড়, চিনি, মধু, সিরপ এর মধ্যে যে সে 

একটা দিলেই হইল । যেখানে জরের সঙ্গে পেটের ব্যামো 
থাকে, সেখানে ট্যানিক য্যাসিডের সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়া- 

ইলে, দুটা উপকার হয়। এক, এর তিত জানিতে পারে 

না।' আর, জ্ুরের সঙ্গে পেটের-ব্যামোও সারিয়া যায়। 
ট্যানিক্ য্যাসিডে কিছু কোন্ঠ বন্ধ করে। কিন্তু গন্ম দুধ 
খাওয়াইয়া ত| দূর করিতে পারা যায়। 

(২) হরীতকী ' (হত্তকী ) চিবাইয়া খাইয়া, তার পর 

কুইনাইন্ খাইলে কুইনাইনের তিত মোটেই জানিতে পারা 
যায় না। এই জন্যে, ট্যানিক্ যল্যাসিডের ব্দলে হরীতকীর 

গু'ড়োর সঙ্গে মিশাইয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলেও হইতে 



কুইনাইন্ পেটে ন! থাকিলে কি করিবে ? ৭৩ 

পারে। “শুদু হরীতকী বলিয়া নয়, যাতে বেশী কষ আছে, 

তাতেই কুইনাইনের তিত ঢাকে । 
(৩) কাফিরও (কাওয়ার ) সঙ্গে খাইলে কুইনাইনের 

ভিত কিছুই 'জানিতে পারা যায় না। খাইবার জন্যে, চা, 

কাফি (কাওয়া) কেমন করিক্। তয়ের করিতে হয়, আজ্ 
কাল প্রায় সকলেই তা জানেন। কাফির ঘন কাথের 
সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। কাফির সঙ্গে মিশাইয়া , কুই- 

নাইন খাইলে ছুটী উপকার হয়। একটা উপকার এই যে, 
কুইনাইনের তিভ জানিতে পার! যায় না। সার একা" 
উপকারঃ এই যে. কুইনাইনের তেজ বাড়ে। কেন না 

কাফি নিজেই স্তবরদ্ব । 

যেখানে পেটে অন্দর থাকে না) খাওয়াইলেই বমি হইয়। 

যর, সেখানে জ্বর ছাঁড়িলে রোগীকে কুইনাইন্ খাওয়াইবার 

কি ফিকির করিবে ? কুইন্টইন্ মিকৃশ্চর খাওয়াইলে, পেটে 

থাকিন্তা স্পা, তখনই উঠিয়া পড়িল । শাদ! কুইনাইন্ খাওয়া- 
ইলে, তাও উঠিয়া পড়িল। বড়ি করিয়! খাওয়াইলে তাও 

উঠিয়। পড়িল । এখন কি করিবে? কুইনাইন্ খাওয়াই- 

লেও যে ফল হয়, চামড়ার নীচে কুইনাইন্ পিচকিরি করিয়। 

দিলেঞ দেই কল হয়। আবার গুহাদ্বার দিয় আতের মধ্যে 

কুইনাইন্ পিচকিরি করিয়া দিলেও সেই ফল হয়। 

এ জানা থাকিলে আর ভাবনা কি? চামড়ার 

নীচে, আর আতের মধ্যে পিচকিরি করিয়া কুইনাইন্ 

দিলে খন দ্বর আসা বারণ হয়, তখন কুইনাইন খাওয়াি- 

বার উপাঁয় স্ত্রী থাকিলে, কি কুইনাইন্ পেটে না 



৭৪ চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিয়। কুইনাইন্ দেওয়া । 

থাকিলে, চিকিৎসককে অপ্রতিভ হইয়া চলিয় আসিতে 

হয় না । 

কুইনাইন্ খাওয়াইবার উপায় না থাকিলে যে বলিলাম, 

তাতে বুঝিলে কি? অচৈতন্ত হইয়া গেলে রোগীকে কুই- 
নাইন্ খাওয়ান যায় না। কুইনাইন্ বলিয়া কেন? কোন 
অশ্রদ্দই খাওয়াইতে পারা যায় না। আহার দেওয়াও চলে 

না, তা অন্ুদ! জ্বরে রোগী চৈতন্য হইয়া, গিয়াছে। 

কুইনাইন্ ভিন্ন তাকে বাচাইবার আর উপায় নাই। কিন্তু 

কুইন।ইন খাঁওয়াইবার উপার নাই । রোগী অচৈতন্য ; খায়? 

কে? এ'রকম অবস্থায় তার শরীরের মধ্যে কুইনাইন্ প্রবেশ 

করাইয়া দিবার দুটা উপায় আছে। একটা উপায়, চাম- 

ডার নাচে পিচকিরি করিয়া কুইনাইন্ দেওয়া। আর 

একটা উপায়, গুহ্দ্বার দিয়! মতের মধ্যে কুইনাইন্ পিঢ- 

কিরি করিয়া দেওয়া । শেবের উপায়টার চেয়ে, আগের 
উপায়টাতে বেশী ফল পাওয়া যায়। ৮ 

(ক) চামড়ার নীচে পিচ.কিরি করিয়া কুইনাইন্ দেওয়া 

. _ইংরাজিতে একে সব.কিউটেনিয়স্ ইঞ্জেকশন বলে। 
চাম্ডার নীচে এই রকম পিচকিরি করিয়া অন্থদ দেওয়। 

আজ কাল খুব চলিত হইয়াছে। আগে এ রকম ছিল না, 

প্রায় সকল ভাল ডাক্তরেরই এই রকম পিচ.কিরি করিবার 

একটা করিয়। যন্ত্র গাছে । এই যন্ত্রকে ইংরিজিতে হাইপো- 

ডশ্মিক সিরিপ্ী বলে। এই যন্ত্র কাচের খুন ছোট একটা 
হিটকিরি' বৈ আর কিছুই নয়। এই পিচুকিরির আগায় 
পিতলের খুব সরু একটী নল লাগান আছেএ এই নলের 



চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার নিয়ম । ৭৫ 

শাঁগ কলম্ছে করিয়া কাট! । এই জন্তে, নলের অজ, 

আগাঁটী ছু'চের আগার মত সরু । এ রকম সরু না হইলে, 
চামড়া বিধন যাবে কেন? মাপের গ্রাশের ' গায়ে যেমন 
দাগ কাটা, এই' পিচ.কিরিরও গায়ে সেই রকম প্দাগ কাটা 
সব পিচ্কিরির গায়ে এক রকম দাগ কাটা নয় কোন 

কোন পিচকিরির গায়ে ৮্টা দাগ আছে। দাগে দাগে 

১. ২. ৩.৪. ৫. ৬. ৭. ৮--এই রকম অঙ্ক লেখা আছে। 

এর দাগ আার অঙ্ক সব নীচে আছে, বুঝিয়! লইতে হয়। 
এই ৮টী দাগ, ৮ মিনিমের মাপ। চামড়ার নীচে ষে কয় 

মিনিম্ স্বন্থুদ পিচকিরি করিতে চাও, পিচ.কিরিতে করিয়| 

সেই কয় মিনিম্ লইবে। আাবার, কোন কোন পিচ.কিরির 
গায়ে ২০টি দাগ কাটা । আর ৫র দাগে, ১০র দাগে, ১৫র 

দাগে, গার ২০র দাগে অঙ্ক লেখা । এখানেও ২০্টা দাগ 

২০ মিনিমের মাপ । এক জিনিম্ প্রায় দু ফোটা । 

চম্সিড়াঁর নীচে কেমন করিয়া পিচকিরি করিবে ? চাঁম- 
ডার নীচে ধে কয় মিনিম্ অন্থ্দ পিচ্কিরি করিয়া দিতে 
চাও, আগে, পিচ্কিরিতে করিয়। টানিয়া লইকে। তরে 
পর পিচ্কিরির কলমছে ছুঁচলে। আগাঁটী চামড়ার ভিতরে 

আড়শ্ভাবে চালাইয়। দিবে। নলের আগা যতটুকু কলম্ছে 

কাটা, চামড়ার ভিতরে তত টুকু চালাইয়ু! দেওয়া চাই।: 
চামড়ার ভিতরে কলম্ছের সব খানি বেশ গিয়াছে দেখিয়া, 
পিচ.কিরির বাঁটটা আস্তে আস্তে ঠেলিয়। দিবে, অন 
খানি চামড়ার ভিতরে গেলেই, সেই জায়গায় চামড়া ফুলিয়! 
উচ হইয়া উঠেঁ। চামড়া এই রকম উচ হইয়া উঠিয়াছে 



৭৬ কোথায় কোথায় চামড়ার নীচে পিচ.কিরি করে। 

দেখিয়া, তবে কলম্ছে আগ! টুকু চামড়ার ভিতর থেকে 

আস্তে আস্তে বাহির করিয়া! লইবে। খানিক পরে চামড়ার 

সে ফুলে টুকু আর থাকে না। কেবল একটু নীল দাগ 

থাঁকে। . উপরকার শির বাঁচাইয়! চামড়। ফুড়িৰে। কেন 

না, শির ফুঁড়িলে রোগীর অনেক ।বপদ ঘটিতে পারে । 
বাউতে যেখানে ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার 

ভিতরে এ রকম করিয়া অন্ুদ চালাইয়1 দিবে । 

কুইনাইন্ ছাডা আরও কোন কোন অস্থদ সময় বিশেষে 
চামড়ার ভিতরে এই রকম করিয়! দিতে হয়। সেই সব 

অন্থুদের মধ্যে মফিয়। আর য্যাটো পিয়া প্রধান! মফিয়া 
খাওয়াইলে যে উপকার হয়, চামড়ার ভিতরে পিচ.কিরি 

করিয়। দিলে কখন কখন তার চেয়েও বেশী উপকার হয়। 

এ ছাড়া, চামড়ার ভিতরে পিচকিরি করিয়া দিলে, তখনই 

তখনই উপকার পাওয়া যায়। খাওয়াইয়া দিলে কিছু 

দেরিতে ফল পাওয়! যাঁয়। জ্বরে চামড়ার ভিহরে পিচ. 

কিরি করিয়া কুইনাইন্ দেয়। ব্যথা শুলোয় পিচ.কিরি 

. করিয়া ধফিয়া আর য্যাটোপিয়া দেয়। বাউতে, যেখানে 

টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার ভিতরে পিট কিরি করিয়া 

কুইনাইন্ দেয়। ব্যথ! শুলোয় বাউতে ন! দিয়! ব্যথ 
শুলোর কাছে চামড়ার ভিতরে পিচকিরি করিয়! ময় 

কি ফ্যাটে'পিয়' দিতে হয়। এ সব কথা এর পর ভাল 
করিয়া বলিব। 

এখন কুইনাইনের কথা বলি। মোটামুটি জানিয় রাখ 
ষে, কুইনাইন্ খাওয়াইলে যে ফল হয়, চামড়ট্র ভিতরে পিচ - 



সকলেরই এই রকম এক একটা পিচ.কিরি রাখা উচিত। ৭৭ 

কিরি করিয়! দিলেও সেই ফল হয়। বরং পিচ্কিরি 
করিয়া দিলে, সেই ফল খুব শীত্ব পায়! যায়। এ ছাড় 

যত খানি কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, তত খানি কুইনাইন্ 

পিচ্কিরি করিতে লাগে না । তার চেয়ে ঢের ক্দ কুইনাইন্ 

পিচকিরি করিলে সমান কল গ্কাওয়া যায়। তাপমান-বন্ত 

(খণ্মমিটর) যেমন সকল ডাক্তরেরই এক একটা রাখা 
উচিত; তেমনি চামড়ার ভিতরে অস্থদ দিবার এই রকম 

এক একটা পিচকিরিও রাখ। উচিত। তবে তাপমান-যন্ত্রের 

চেয়ে এ পিচংকিরির দাম কিছু বেশী। দাম বেশী বলিয়া, 
এ রকম+দরকারী যন্ত্র কাছে না রাখা পরামর্শ নয়। বিশেষ, 

একবার কিনিলে, পাঁচ সাত বছরের মধ্যে হয় ত, আর 

ভ্বিনিবার দরকার হয় না। এই পিচকিরি কাছে থাকিলে, 

আনেক জায়গায় মর! রোগী কাঁচাইতে পার। চৈতন্য নাই, 
গিলিবার শক্তি নাই, আহুরও দিবার যো নাই, অস্তুদও 

খাওয়ুইন্তর উপায় নাই। বাঁচিবে না৷ বলিয়া ডাক্তর, বৈদ্য 

জবাব দিয়! গিয়াছেন। এই রকম রোগীকেই মরা রোগী 

বলতেছি । 

এর আগেই বলিছি যে, কুইনাইন খাওয়াইলে গায়ের 

তাতুক্ষমে। আর গায়ের তাত বেশী হইলে, কুইনাইন্ 

খাওয়াইয়া সে তাত শীত্র কমাইয়। না দিলে, রোগীর কি কি 

বিপদ ঘটিতে পারে, তাও এর জাগে বলিছি (৫৮-_৫৯র 
পাত দেখ)। রোগী অচৈতম্ত হইয়া! গেলে ত, চামড়ার 
ভিতরে পিচ.কিরি করিয়া কুইনাইন দিবেই। তা ছাড়া, 
গাঁয়ের ভাত খুব শীত্র কমান যেখানে দরকার, সেখানে কুই- 



4৮ চামড়ার ভিতরে কুইনাইন পিচ.কিরি করার দরকার কখন্? 

নাইন্ না খাওয়াইয়া, চামড়ার ভিতরে এ রকম করিয়া 

পিচ.কিরি দিবে। কেন না, খাওয়ানর চেয়ে পিচ.কিরিতে 
খুব শীঘ্র কাজ হয়। এ কথা এর আগেই বলিছি। যদি 

বল, গায়ের তাত কমান খুব শীপ্র দরকার কিনা, কেমন 

করিয়া জানিব? তা জানা শক্তু নয়। কেন না, যখন 
দেখিবে যে গায়ের তাত যত বাড়িতেছে, রোগীর উপসর্গও 

তত . বাঁড়িতেছে ? তখন গায়ের তাত না কমাইলে কি 

আর রক্ষা আছে? রোগী নিশ্চয়ই মার! যায়। এই রকম. 
অবস্থায় চামড়ার ভিতর কুইনাইন্ পিচ.কিরি করিয়া দিবে। 

অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, যত ক্ষণ ভ্ থাকে, 

ততক্ষণ রোগী অটৈতন্ত থাকে । ভ্রর ছাড়িলে চৈতন্য হয়। 
আবার যে জ্বর আসে, সেই অচৈতন্ হয়। ফিরে বারে 

আর চৈতন্য হয় না। রোগী মারা যায়। এজ্বরের আবার 
বিচ্ছেদকাল বড় কম। কাল্সেই, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া 

নিশ্চিন্ত থাক! যায় না। পেটে গিয়া কুইনাটন্ 'কাজ 

করিতে না করিতেই, আবার জর আসিয়া পড়ে। এমন- 
তর জায়গায় চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্ পিচ.কিরি করিয়। 

দিলেই ভাল হয়। কুইনাইন্ একবার পিচকিরি করিয়! 

দিলেই কাজ হয়, এমন নয়। অবস্থা বুঝিয়া, ছু 'রারও 

দিতে হয়, তিন বারও দিতে হয়, চারি বারও দিতে হয়। 

(খ) যে রকম অবস্থায়, চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্ পিচ 
'কিরি করিয়া দিতে হয়, সে রকম অবস্থায় গুহাদ্বার দিয়া 

আঁতের মধ্যে কুইনাইন্ 'পিচকিরি করিয়! দিলেও হইতে 
পারে। তবে, চামড়ার ভিতরে পিচ.কিরি ক্ষরিলে যেমন 



গুহ্দ্বারের মধ্যে কুইনাইন পিচ.কিরি করিয়া দিবার ব্যবস্থা । ৭৭৯ 

ফল পাওয়া যায়, আর কুইনাইনের কাজ যেমন শীঘ্র হয়, 

এতে তেমন হয় না। ১০ গ্লেন কুইনাইন্ ২।৩ ওন্ন 

জলের সঙ্গে মিশাইয়া, কীচের পিচ.কিরি করিয়া গুহাদ্বার 
দিয়া আঁতের মধ্যে দিবে। রোগীর অবস্থ। বুঝিয়া, এ পিচ. 
কিরিও বারে বারে করিতে হয় ।৪ 

(গ) অনেকে বলেন, ৮ গ্রেন্ কুইনাইন্ এক কাচ্চা 

(চারি ডণম) স্পিরিটে গলাইয়া, শীত বা কম্প আরম্ত 
হইতেই, পিঠের দীড়ায় অদ্ধেক খানি (আধ কীচ্চ। ) মালিশ 

করিয়।, পোনর মিনিট পরে, পিঠের দীড়ায় আর অদ্ধেক খানি 

আবার মালিশ করিলে, প্রায়ই জ্বর আসা বন্ধ হয়। | 

বমির দরুণই হোক, আর রোগী অচৈতন্য হইয়া গেলেই 
হোক্, কুইনাইন্ খাওয়াইবার উপায় না৷ থাকিলে, হয় চাম- 

ডার ভিতরে পিচ্কিরি করিয়া দিবে, নয়, গুহাদ্বার দিয়া 
আঁতের মধ্যে পিচ.কিরি *করিরা দিবে; নয়, পিঠের দাড়ায় 
এ প্তকম্র করিয়া কুইন্/ইন্ মালিশ করিবে। কিন্তু চামড়ার 

ভিতরে পিচবকিরি করাই সব ঢেরে ভাল, এটা যেন *মনে 
থাকে। 

খাওয়াইবার জন্যে, কুইনাইন্ মিকশ্চর্ যেমন করিয়। 
তবু" কর, চামড়ার ভিতরে পিচ্কিরি করিবার: জন্ত সে 
রকম মিকশ্চর তয়ের করিলে হবে না। চামড়ার ভিতরে 
পিচকিরি করিবার জন্যে আর এক রকম মিকশ্চর্ চাই। 
সে মিক শ্চর্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে লিখিয়! 
দিলাম ৪-- ৃ 

যে কুইন$ইন্ সচরাচর খাওয়ান: যায়, তাকে সল্্ফেট 



৮* চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার গন্তে কোন্ কুইনাইন দরকার। 

কুইনাইন বলে। বাজারে যে সোণ!-মার্কা হাওয়ার্ড 

কুইনাইন্ বিক্রি হয়, তাকেই সল্ফেট অব. কুইনাইন্ বলে। 

পিচকিরি করিবার জণ্তে সল্ফেট্ অব্ কুইনাইন্ দরকার 
হয়, না। 'পিচকিরি করিবার জন্যে, বাজারে আলাদ৷ 
কুইনাইন্ বিক্রি হয়। এই কুইনাইনকে ইংরিজিতে নিয় 
টাল কুইনাইন্ বলে। নিয়ুট্টাল কুইনাইন্ বলিয়া চাইলেই 
বাজারে পাওয়া বায়। এ কুইনাইন্ যেখানে সেখানে 

পাওয়া যায় না। সাহেবদের ভিস্পেন্মরিতে পাওয়া যায়! 

পিচকিরি করিবার জন্যে, জলের সঙ্গে এই কুইনাইন্ কেমন 
করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে িখিয়। দিলাম 2-- 

১০ গ্রেন্ নিয়,ট.ল কুইনাইন্ খলে করিয়া লও । তাতে 

এক ডাঁম পরিভ্রত ( চোআন ) জল ঢালিয়! দেও । পরি্তত 
জলকে ইংরিজিতে ডিগ্টিল.ওয়াটর বলে । যতক্ষণ কুইনাইন্ 
বেশ গলিয়। না যায়, ততক্ষণ মুড়ি দিয়া খুব করিয়! 

ঘোটো। শুদু ঘুঁটিলেই ব্দি কুইনাইন্ গলিন্গা শায়, ত 
ভাল্লই। নৈলে, কখন কখন তাতে একটু তাতও দিতে 

হয়। এই রকম করিয়৷ তয়ের করিলে এক ভামে ১৭ গ্রেন 
করিয় নিয়ুটল কুইনাইন্ থাকে । 

যদি ১০ গ্রেন কুইনাইন্ একবারে পিচ.কিরি স্করিতে 

চাও, তবে ২০ মিনিম্ ধরে--এমন একটা পিচ.কিরি করিয়! 

৩ বার ৩ জায়গায় পিচকিরি করিবে। ত] হইলে, এক 

ডাম পিচংকিরি করা হবে। ১৫ গ্রেন পিচ.কিরি করিতে 
চাও ত, এক বার ২৫ মিনিম, আর এক বার ১৭ মিনিম 

পিচংকিরি করিবে। 



ম্যালেরিয়।-জরে উপসর্গ ন! মানিয়! কুইনাইন্ দিবে। ৮১ 

অনেকে বলিতে পারেন, “কুইনাইন্ পিচকিরি করা, 
তবে ত খুব ফেসাদ দেখিতেছি। সচরাচর বাজারে যে 

কুইনাইন্ পাওয়া যায়, সে কুইনাইন্ হবে না। তা ছাড়া, 
ও আবার অত কষ্ট করিয়া গলাতে হয়”--এ'সবই সত্য । 

কিন্তু যেখানে কুইনাইন্ খাওয়ধইবার কোনও উপায় নাই, 

কি খাওয়াইলে পেটে থাকে না, সেখানে, যে উপায়ে 

রোগীর প্রীণ বাচাইতে পারা যায়, তাকে ফেসাদ মনে করা 
হবেনা । বিশেষ, সচরাচর য1 ব্যবহার কর না, প্রথম 
প্রথম তা বাধ-বাধ লাগে । কিন্তু অভ্যাস হইয়! গেলে, 

সেহ কাজই আবার সব চেয়ে সোজা বলিয়া বোধ 
হয়। 

। ম্যালেরিয়া*বিষধ শরীরের মধ্যে আছে, আর সেই বিষে 

রোগীর জীবন নষ্ট করিতেছে-_এটা ঠিক জানিতে পারিলে, 

রোগীর যে অবস্থাই কেন ভ্লোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন 

উপস্থিত থাক না, যে কোন রকমে হোক্ তার শরীরের 
নধ্যে কুইনাইন দিবে । গিলিবার শক্তি থাকে ত কুইন[ইন, 

দিকশ্চর্ করিয়া খাওয়াইয়। দিবে। আর দে*শক্তি না. 
থাকে ত, চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্ পিচ.কিরি করিয়া দিবৈ। 
বিকুম্দের চিকিৎসায় যা যা করিতে হয়, তা ত করিবেই। 

নাথ! ন্যাড়া করিয়! জল-পটি দিবে । পিচংকিরি দিয়া বাহে 

করাইয়। দ্রবে। আর ঘাড়ে বেলেস্তর! দিবে। তা ছাড়া, 
চামড়ার ভিতরে পিচ.কিরি করিয়! কুইনাইন দিবে। রোগীর 
অবস্থা বুঝিয়! ৩ঘণ্টা, ৪ঘণ্টা, কি ডুঘণ্টা অন্তর কুইনাইনের 
পিচকিরি-দিকে। গায়ের তাত সহজ ' হইলে, নাড়ীর অবস্থা 



৮২ সন্গিপাঁত অবস্থায় কুইনাইন্ দিলে অপকার হয় না--উপকার হয়। 

ভাল হইলে, আর রোগীর চৈতন্য হইলে, তবে কুইনাইনের 
পিচ.কিরি বন্ধ করিবে। 

অনেকে বলেন, সন্গিপাত ( কল্প্যাপ্) অবস্থায় কুইনাইন 
দিলে অপকার হয়। এমন কি রোগী মার! যায়। কিন্তু 

আমি তা বলি না।, আগে" দেখিতে হবে, সম্গিপাতের কারণ 
কি? যদি ম্যালেরিয়া-বিষের জন্যে সন্নিপাত ঘটিয়া৷ থাকে, 

তবে, কুইনাইন দিলে অপকার হবে কেন? বরং তার 

বিপরীত হবে। যার জন্যে সন্নিপাত, কুইনাইন, তাকে 

আগে নষ্ট করিবে। সন্সিপাতের কারণ ঘুচে গেলে, 

সামান্য ছ্টিমুলেণ্ট, অস্দেই সন্িপাত দুর হয়। “গিমুলেন্ট, 
ইংরিজি কথা । এর ভাল বাঙ্গাল উত্তেজক। অনেক 

জায়গায় গ্টিমুলেপ্ট, ( উত্তেজক ) অন্থুদ রাশি রাশি খাওয়া- 

ইয়াও যে, রোগীর সন্গিপাত ঘুচাইতে পারা যায় না, তার 

কারণ কি? ম্যালেরিয়া-বিষেৎরোগীর জীবন নষ্ট করি- 

তেছে। শুদু স্িমুলে্ট (উত্তেজক) অন্দে কিন্ঝরিবে ? 

ডাক্তরেরা প্রিমুলেন্ট, (উত্তেজক ) অস্থৃদের সঙ্গে, টিংচর 
' নিংকোনা, ডিককৃশন্ সিংকোনা দেন বলিয়াই, অনেক জায়- 
গায় ম্যালেরিয়া-বিষের তেজ কমাইতে পারেন। ফল কথা, 

সিংকোনারই প্রসাদে তীর এমনতর রোগীদেক.চাঙ্গা 

করিতে পারেন। ম্যালেরিয়া-বিষের তত তেজ না থাকিলে, 

তাহা শুদু সিংকোনা দিয়াই পার পান, কিন্তু যেখানে 
ম্যালেরিয়া-বিষের বড় তেজ, মেখানে শুদু সিংকোন! দিলে 

'কাজ হয় না। সেখানে, টিংচর মিংকোনা আর ডিককৃশন্ 
সিংকোনার চেয়ে তেজাল 'রকম অনু *াই। নৈলে, 



ম্যালেরিয়া-জরে সন্নিপাতেও কুইনাইন দিবে। ৮৩ 

ম্যালেরিয়া-বিষের সে তেজ নষ্ট করে কে? ম্যালেরিয়া 
বিষের সে রকম তেজ থাকিতে, হাজার ্টিমুলেণ্ট উিত্তেক্গক) 
অন্ুদ খাওয়াও, রোগীকে কখনও বাঁচাইতে পারিবে না। 

তবে সচরাচর ম্যালেরিয়া অত তেজাল ভাবে উপস্থিত হয় 

না বলিয়াই ব্রক্ষা । নৈলে, তীদেপ্ধ নিশ্চয়ই" বলিতে হয়-_ 
“তাইত, রোগীটিকে কিছুতেই বীঁচাইতে পারিলাম লা। 

এত ট্রিমুলেন্ট (উত্তেজক ) অন্ুদ খাওয়াইলাম ! , এত 
তৃদ্বির করিলাম--সব বুথা হইল 1” “সাপের বিষে শরীর 

জুলিতেছে, মাখন মাথিলে কি, সে জ্বালা থামে ? কখনই 
না! ম্যাঁলেরিয়-বিষে শরীরের সব যন্ত্র ন্ট করিতেছে, 

'নাড়ী বসাইয়। দিতেছে, জীবন নষ্ট করিতেছে । শুছু স্টিমু- 
লেট ( উত্তেজক ) অস্ত্রদে কি করিবে 1” 

এখানে আমার একটা রোগীর কথা বলি। অনেক 

দিন হইল, একটা রোগী দেখ্িয়াছিলাম। সাত আট বছরের 

একটাঞ্মেয়ে। বৈকালে তার কম্প দিয়া জর আসিল। 
তার ভাই ভাক্তর। বাড়ীতেই ডিস্পেন্সরি। কাস্তে, 
ডাক্তুর, কি অন্ুদ, আনিবার জন্যে, বাইরে যাইতে হইল : 
না। ডাক্তর একটা ফীবর্ মিকশ্চর তয়ের করিয়৷ দিলেন। 

ভ্বরের্্দময় ঘষে আরোক-অস্থুদ দেয়, তাকে ইংরিজিতে 

ফীবর্ মিক্চর বলে। ভগিনী ফিবরু মিকশ্চর খাইতেছে. 
বলিয়া, ভাই নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত্রে তার বড় খোজ 
খবর লইলেন না । শেষ রাত্রে জ্ববও ছাড়িল, নাড়ীও 

ছাড়িল। হিমাঙগ হুইল, ছট্ফটু কুরিতে লাগিল'। তার 
পিতার কাছে প্চে* শুইয়া ছিল। তার ছটফটানিতে, এ পাশ 
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ও পাঁশ করাতে তীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তার পর তিনি 

মেয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখেন, গা-যেন পাঁক--এমনি 

ভিজে আর ঠাণ্ডা । এই দেখে ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি 

তার ছেলেকে ডাকিলেন। ছেলে (ডাক্তর) আসিয়া, 

ভগিনীর এ রকম অবস্থ। দেখিয়। তিনিও খুব ভয়, পাইলেন। 
বলিলেন তাইত! এরই মধ্যে এত খারাপ হইয়াছে। 

আমি ভাবিয়াছিলাম সোজা জ্বর। যা হোক, আর দেরি 

করা হবে না। এই বলিয়া, সে রকম অবস্থায় যেয়ে 

্রিমূলেন্ট ( উত্তেজক-_যাঁতে গা গরম হয়, নাড়ী হয়) 
অন্ুদ দিতে হয়, সব দিলেন। কিন্তু তাতে কিছুই হইল 

না। ক্রমেই তার অবস্থ৷ খারাপ হইতে লগিল। সকাল 

বেলা, তার ভাই এক জন প্রাচীন ডাক্তরকে লইয়া আগি- 

লেন। বাইরের ডাক্তর, মেয়েটার অবস্থ। দেখিয়া, তার 

ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন--এর লাচিবার আর কোন আশাই 

নাই। বিশেষ, যখন এত ষ্টিমুলেপ্ট ( উত্তেজক”) ৭ অন্তুদ 

দিয়ুাও কোন ফল দর্শে নাই, তখন এর আশ! ভরস! ছাড়িয়। 

দেও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ভাই বাইরের 

ডাক্তরের মতে মত দিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু 

বাপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। নিয়ত বলিতে হাগি- 
লেন আর কি কোন ডাক্তর নাই ? ডাক্তরের অভাব কি 

বলিয্না, ছেলে বাড়ী থেকে 'বেরুলেন। শেষে আমাকে 
সঙ্গে করিয়া তিনি বাড়ী গেলেন। আমি গিয়। দেখিলাম, 

ওলাউঠার সন্গিপাত অবস্থায় রোগী যেমন ছট্কটু করে, এ 
পাশ ও. পাশ.করে, মেয়েটাও প্রায় সেই রকম করিতেছে। 
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হাত, পা, গা, ঠাণ্ডা যেন পাঁক । হাতের তেলো, পায়ের 

তেলো৷ পর্য্যস্ত যেন বেডের গা, এমনি ঠাণ্ডা । বগলেও 

নাড়ী পাওয়! গেল ন1। নাক, মুখ যেন চুপ্নে গিয়াছে, 

চোক বসিয়। গিয়াছে । আঙ্গুলের নখ সব নীল বর্ণ হইয়! 

গিয়াছে । কথা নাকে উঠিয়াছ্ধে। কেবল" জ্ঞানের বেশী 

তফাঁত হয় মাই। গিলিবার শক্তিও বেশ আছেক্চ। মেয়ে 
টার এই জবস্থ। দেখিয়া, তার ভাইকে বলিলাম, আপনারা 

ত এর আশা ভরসা ছাড়িয়াই দিয়াছেন। এখন আমি যা 

বলি, তাই করুন। তাতে কোনও কথা কইবেন না। 
মাপনি ,ত এক জন স্থবিজ্ঞ ভাক্তর। ম্যালেরিয়!-বিষে 

মেয়েটার জীবন নষ্ট করিতেছে. তা আপনি বুঝিতে পাঁরি- 
ড্লেছেন না। এ বিষের অন্ুদ না দিয়া, শুছু ষ্টিমুলেন্ট 

(উত্তেজক ) দিলে কি হবে? এ বিষের তেজ নষ্টন৷ 
করিলে, কোনও ট্টিমুলেপ্টই ( উত্তেজক ) খাটিবে না। 
তাই বস্তা, সন্নিপাতেরও দস্তর মত চিকিৎসা! করুন, আর, 

মা।লেরিয়া-বিষ নষ্ট করিবার জন্যে কুইনাইনও খাওয়ুইয় 

দিন। কুইনাইন, খাওয়াইবার কথা বলায় তিনি “এক বারে 
চম্কিয়া উতিলেন। এ অবস্থায় কুইনাইন (--বলিয়। আর 
কিছু বলিলেন ন1। তা, এখন আপনি যা ইচ্ছা, করিতে 
পারেন। আমি ত ওর আশা ভরসা! ছাডিয়াই দিইছি। 

* ওলউিঠার সান্সিপাতে রোগীর অবস্থা যেমন হয়, * ম্যালেরিা- 
অরের সন্িপাতি অবস্থায়ও রোগীর অবস্থ্ প্রার় তেমন হয়। এতেই 
বলি, ওলাউঠা.বিষের আর ম্যালেরিয়।-বিষের' প্রক্কৃতি এক রকম। 
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এই রকম কথা বার্তীর পর, তার কি রকম এ করি- 

ছিলাম, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম £__ 

গ৷ ভারি ঠাণ্ডা, শুঁঠের গুড়োর মালিশে কাজ হবে না 

ভাবিয়া, তেজাল মঞ্টার্ড (রাইয়ের গুড়ে!) দিয়! সব গা, 
বিশেষ বী! বুকট!, খুব মালিশ করিয়া দিতে বলিলাম। 

হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়, বগলে গরম জল-পোরা 
শিশি দিতে বলিলাম । তার পর, ছু ঘণ্টা অন্তর ব্রাণ্ডির 
সঙ্গে কুইনাইন, আর ১৫ মিনিট অন্তর একটা গ্রিমুলেপ্ট, 

( উত্তেজক ) মস্ুদ খাওয়াইতে বলিলাম ৷ অস্থুদ দুটী নীচে 
লিখিয়া দিলামঃ-- 

১) ব্রার সঙ্গে কুইনাইন্। 

কুইনাইন্ র্ বর ২৪ গ্রেন্ 

ডাইলিয়ুট সল.ফিয়ুরিক ফ্যাসিড ... ২৪ মিনিম্ 

বাইনম গ্যালিসাই (১ নম্বর) :.. ২ ড্রাম 
পি) &? 

য্যাকুই ফ্যানিথাই (ডিল ওয়াটর ) ২২. আড়াই ) ওন্স 
একত্র মিশাইয়া একট শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 

এক দাঁগ ২ ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াও | 

(২) স্িমুলেন্ট, মিকৃশ্চর ( উত্তেজক মিশ্রণ ) 

য্যারোম্যাটিক শ্গিরিট অব ফ্যামোনিয়া ১ ডাম 
স্পিরিট ক্লোরোফন্ম্ন ( ক্লোরিক ঈথর ) ১ ডাম 

। ,স্পিরিট«বাইনম্ গ্যালিসাই (১র নম্বর ) ৬ ডাম 
টিংচর ডিজিটেলিস্ টি ৬ ২০ মিনিম 

টিংচর সিংকোনি কো ূ্ ত* ২ ডাম 
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সিরপৃজিঞজর ... .১১ *। ৪ ডাম 

্যাকুই ফ্যানিথাই ( ডিল ওয়ার ) ৪ ওন্ন পুরাইয়া 

একা মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ১২ট। দাগ কাটিয়ু! দেও। এক 

এক দাগ ১৫পমিনিট আস্তর খাওয়াও । 

এই রকম তদ্বির করিলে, ৫1৬ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটার 
অবস্থা অনেক ভাল হইল। অবস্থা যেমন ভাল হইতে লাগিল, 
টটিমুলেন্ট (উত্তেজক ) তেমনি তফাত তফাত দিতে বলিলাম। 
সন্ধ্যার আগেই, তার সম্লিপাত ঘুচিল। রাত্রে কোন 'উপসর্গ 

বা উপদ্রব ঘটিল না। পরদিন সকালে, মেয়েটিকে বেশ চাঙ্গা 
দেখু! গেল। তার ভাই ডাক্তর, কাজেই, আর কোন তদ্বির 

ব| চিকিৎসার কথা আমাকে বেশী কিছু বলিতে হইল না। 

য্যামোনিয়া, ঈথর, আরএর্রাপ্ডি যে ছ্রিমুলেণ্ট (উত্তেজক) 
শন্্দ, এত প্রায় সকলেই জানেন । হিমাঙ্গ হইলে, নাড়ী 

ন! থাকিলে, কি নাড়ী খারাপ হইলে, অর্থাৎ সন্নিপাঁত 

ঘটিলে, এই কয়েকটা অস্থ্দ দিতে হয়, তাও অনেকের জানা 

আছে। কিন্ত্রী সন্নিপাত অবস্থায় ডিজিটেলিস্ কেন দেয়, 
তা অআুল্লেকে জানেন না। য্যামোনিয়। আর ব্রাণ্ডির চেয়ে, 

ডিজিটেলিসের ক্ষমত| বেশী বৈ কম নয়। ্টিমুলেণ্ট ( উত্তে- 
জক ) অস্ত্রদে কেমন করিয়! কাজ করে জানিলে, সন্গিপাতের 

বেশ চিকিতসা করা যায়। এইজন্যে, এখানে তাই একটু 

লিখিয়৷ দিলাম । 
বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে যে ধুক-ধুক করা জানিতে 
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পার, সে রকম ধুক-ধুক করার একটা যন্ত্র আছে। রোগা, 
কাহিল মানুষের বা মাইয়ের নীচে হাত দিলে, এ রকম 

ধুক-ধুক করা বেশ জানিতে পার! যায়। এ যন্ত্রটাকে 
ইংরিজিতে ' হার্ট বলে, ভাল বাঙ্গালা কথায় হৃৎপিগু বলে, 

হাদয়ও বলে । এই হৃ€পিগ্ডের কাজ (অর্থাৎ ধুক-ধুক 

করা ) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত চল! 

ফের! করে, আর ততক্ষণ জীবন থাকে । ওর কাজ বন্ধ 

হইলেই, রক্তের চল! ফেরা বন্ধ হয়, আর জীবনও যায়। 

শরীরের মধ্যে যে রক্ত চলে, সে কার বলে চলে ? এই 

যন্ত্রের বলে চলে। পিচ্কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত 
যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের মধ্যে এমনি 

কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে' যে 

ঠিক সেই রকম পিচ্কিরির মত সব শিরের মধ্যে রক্ত 

চালাইয়। দেয় । আবার, শির" গুলির এমনি শক্তি যে, 

সেই রক্ত আবার সেই. যন্ত্রে লইয়। উপস্থিত ক্রৎ এই 

রৰম করিয়। শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। 

.. যতক্ষণ এই যন্ত্রে বল ঠিক থাকে, ততক্ষণ শরীরের 
মধ্যে রক্ত চলা ফেরার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু 

এমন অনেক বিষ আছে, যা! শরীরের মধ্যে প্রবেশ "হুরিলে, 

এই যন্ত্রের বল, হয় এক বারেই, নষ্ট হয়, নয়, ক্রমে ক্রমে 
একটু একটু করিয়া নষ্ট হয়। একবারেই নষ্ট হইলে, 
তখনই রক্তের চল! ফেরা বন্ধ হয়, আর তখনই মৃত্যু হয়। 

'ম্যালেরিয়া-বিষও এই রকৃম করিয়! এ যন্ত্রের বল নষ্ট করে। 
কাজেই, কুইনাইন দিয়া, ম্যালেরিয়া বিষ 'নষট না| করিলে 



হ্বংপিণ্ডের বল কমিয়াছে কি না, জানিবার উপায়। ৮৯ 

আর হৃতুপিণ্ডের যে বল নষ্ট হইয়াছে, ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক ) 
অন্ুদ খাওয়াইয়া সেই বল আবার ন| করিয়া দিলে, রোগীকে 

বাচাইতে পার! যায় না। সন্নিপাত ঘটিলে ষে সব ্টিমুলেপ্ট 

( উত্তেজক ) অন্ুদ দেওয়া যায়, জুপিণ্ডের ঝল বাড়ানই 
তাদের কাজ। বে সব অন্গুদ তখনই তখনই হুৎপিণ্ডের 

দল বাড়ায়,” তাদের ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক ) বলে। এই 

নব গ্রিমুলেটটে (উত্তেজক ) অন্থদের মধ্যে ডিজিটেলিস্ 
একটা প্রধান অন্থদ। এইজন্যে, এখানে মার আর 

্িমুলেন্টের ( উত্তেজকের ) সঙ্গে টিংচর ডিজিটেলিস্ দিই- 

ছিলাম। হাৎপিণ্ডের বল কমিয়াছে জানিতে পারিলেই 

ডিজিটেলিস দিবে। সন্নিপাত অবস্থায় অন্ত অন্য গ্রিমুলে- 

ট্রে সঙ্গে দিবে। সহজ রোগে টনিক অর্থাৎ বলকারক 

মস্থদের সঙ্গে দিবে । 

যদি বল, হৃৎপিণ্ডের, বল কমিয়াছে কি না, কেমন 

করিয়া, এজানিব? তা জানা শক্ত নয়। হাত ধরিয়া 
দেখিলেই সব জানিতে পার । হাত ধরিয়া যে নাড়ী দেখ, 

সে নাড়ীকি? মার নাড়ী ক্ষীণ হইয়াছে, বা শাড়ী নাই, 

বলিলেই বা *কি বুঝ ? যতক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত ত্বেশ 
চল৷ ফেরা করে, ততক্ষণই হাত ধরিয়। বেশ নাড়ী পাও । 

রক্তের চলা ফেরা কম হইলে, নাড়া ক্ষীণ হইয়াছে বুঝ! 

রক্তের চল! ফেরা বন্ধ হইলে, আর নাড়ী" পাও না--তখন 

বল নাড়ী নাই। ফল, কিন্তু নাড়ী বা শির যেখানকার, 

সেইখানেই থাকে । কেবল তার মধ্যে দিয়া রশ্ুক্তর. চলা 
ফেরা বন্ধ হইয়ু! ষায়। তবেই হত্পিগ্ডের বল কমিয়াছে কি 



৯০ ম্যালেরিয়া-জরে কুইনাইন দিতে কখনও ভুলিবে না । 

না, নাড়ী দেখিয়া তা বেশ ঠিক করিতে পার। সঙ্সিপাত 
অবস্থায় কখন কখন হাতে নাড়ী পাওয়া যায় না, কিন্তু 

বাউতে কি বগলে নাঁড়ী পাওয়া যায়। এর কারণ কি? 

এ রকম '্বটিলে কি বুঝিবে? হৃৎপিণ্ডের বল এত কম 
হইয়াছে'ষে, হাতের কবজ! ,পর্্যস্ত রক্ত আসিয়৷ পঁলুছিতেছে 

না, এই বুঝিতে হুইবে। ষ্িমুলেপ্ট (উত্তেজক ) অস্থৃদ 
দিয়া হৃৎপিণ্ডের বল বাড়াইতে পারিলেই সন্নিপাত ঘুচাইতে 

পার। রর 

এর আগেই বলিছি যে, ম্যালেরিয়! জরে যে রকম উপ- 
সর্গই কেনথাক না, আর রোগীর অবস্থা যে রকমই কেন 

হোক না, কুইনাইন দিতে কখনও ভূলিবে না, কি ইত: 

স্ততঃ করিবে না। নির্ভয়ে কুইনাইন দিবে । কুইনাইন 

দিলে উপসর্গ কি উপদ্রব বাড়িবে, এ একবারও মনে করিবে 

না। কেন না, উপসর্গ, কি উপদ্রবের কারণই ত ম্যালে- 

রিয়া। কুইনাইন দিয়া যদি ম্যালেরিয়া-বিব নষ্ট ,করিতে 

পারিলে, তবে উপসর্গ কি উ উপদ্রবের আসল কারণই ত নষ্ট 

করিলে। * কুইনাইন খাওয়াইলে উপসর্গ বাড়িবে বলিয়! 

যদি কুইনাইন না! দেও, তবে তোমার হাতে সে প্লোগীর মৃত্যু, 

এক রকম ধরিয়া রাখ । তবে যদি বল, কুইনাইন না দিয়া ও 
ত অনেক শক্ত রোগী বাঁচাইয়াছি। সে সব তেমন শক্ত 
রোগ নয়। সে ঠ্ব রোগীর এমন শক্ত রোগ হয় নাই, যার 
এক একট! উপসর্গেই প্রাণ নষ্ট হইবার কথা। যে 

রোগে এই রকম ভয়ানক উপসর্গ ছু তিনটা উপস্থিত থাকে, 

সেই রোগই আদত শক্ত । আর সেই রোগই চিকিৎসককে 



একটী রোগীর পরিচয় । ৯১ 

হমশিম খাইয়ে দেয়। মাঝারি রকম শক্ত রোগীও যদি 

₹খনও বাঁচাইয়। থাক, তাও সিংকোনার প্রসাদে বাঁচাইয়াছ। 

৭ কথ এর আগেই বলিছি (৮২--৮৩র পাত )। ষে 

বকম শক্ত রোগীর কথা বলিলাম, সেই রকম আঁকটা শক্ত 

রোগীর চিকিৎসা নীচে লিখিয়। দিলীম। দেই চিকিৎসায় 

দখিবে ম্যালেরিয়া-জবুরে কুইনাইনে, মর! ' রোগীকেও বাচা* 

২তে পারে ।* মরা রোগী কাকে বলে, এর আগেই তা 

লিছি (৭৭র পাত)। এই চিকিতুসায় দেখিবে, উপসর্গ 

নর্বারণের অস্তদ, আর মূল রোগের আসল অন্থুদ, কেমন 
[ক্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মূল রোগ যে ম্যালেরিয়া 

ার অর আসল অস্তুদ যে কুইনাইন, তা! বুঝিতেই পারি- 
তছ। 

; এখানে আমার একটা রোগীর কথা বলি। বছর 
[নেক হইল, এক দিন বৈকালে একটা রোগী দেখিতে 
গইছিলাম। রোগীর বয়স ৪০৪৫ বছরের কম নর। 

যামো ধতদুর বাড়িতে হর; ত৷ বাড়িয়াছিল। ঘড়ি বরিয়৷ 
ড়া দেখিলাম, প্রতি মিনিটে ১৪৪ বার নাড়া পড়িতেছেঁ। 

গায়ের তাত ঠিক করিবার জন্যে, তার বগলে তাপমান-য্্র 

, থদ্মমিটর ) দ্রিলাম। ১০৪র দাগে পার! উঠিল। জিব 

£ব শুকনো আর রাঙ|। ডান কৌকের মধ্যে যেখানে 
লবর থাকে, সেখানে ভারি ব্যথা । লিবর ইংরিজি কথা ' 
এব ভাল. বাঙ্গাল! কথ ঘকৃত । ভাষ! কথায় মেটেও বলে, 
1াতিও বলে। পাঁটার যে মেটে দেখেছ, সেই €মটেকে 

লবরও বলে, বকৃতও বলে, পাতও 'বলে। ডান কোকে 



৯২ লিবরে রক্তজম। কেমন করিয়! পরীক্ষ। করিতে হয় । 

পাঁজরের উপর আর তার নীচে বাঁ হাতের ছুটা আঙ্গুল 

উপ্পুড় করিয়! রাখিয়া, তার উপর ডান হাতের মাঝের 

তিনটা আড্,লের আগা দিয়া, একটু জোরে ঘা দিতেই 

রোগীর ভারি ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, তার 

মেটের (লিবৰের ) মধ্যে রক্ত জমা হইয়াছে। কোন যন্ত্রে 
রক্ত জমা হইলে তাতে ভারি ব্যথ। হয়। এই রকম ঘ। 

দিয় সে ব্যথা ঠিক করিতে হয়। বাঁ হাতের “আঙুল সরা. 

ইয়া সরাইয়৷ দিতে হয়, আর তার উপর ডান হাতের 

আঙুল দিয়! এ রকম করিয়া ঘ| দিতে হয়। কত দুর 
লইয়া ' ব্যথ। হইয়াছে, এতে তাও জানিতে পার! যায়। 

নাড়ীর অবস্থা, গায়ের তাত, জিব, আর লিবরে ব্যথা-_-এহ 
রকম করিয়া পরীক্ষা করিবার সময়, তার চারি পাঁচ বার 
হিক্কি উঠিল; আর ছুই চারিটে ভুল কথাও বলিল। এ 
ছাড়াও মাঝে মাঝে পেটের কামড় আর শুলনিতে এক এক 

বার অস্থির হইতে লাগিল। আমি সেখানে বসিয়ু! থাকিতে 

থাকিতেই, তার দু বার আমরক্ত ভেদ হইল। এর আগে, 

আর এক জন ডাক্তর তাঁর চিকিৎসা করিয়াছিলেন । তিনি 

তাঁনেক অনু বিজুদদ দিইছিলেন; কিন্তু ফ্ষিছুতেই তার 

ব্যামে। খাটো করিতে পারেন নাই। পর পর তার, ব্যামে! 

বাড়িতে লাগিল দেখিয়, তিনি তার আশ! ভরসা ছাড়িয় 

দিয়া যান। তাঁর আত্মীয় স্বজন সকলেই বলিল যে, জ্বরের 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই সব উপসর্গ ঘটিয়াছে। 
“৭ এঁর আগেই বলিঙ্ছি যে, ম্যালেরিয়া বিষে না ঘটাইতে 

পারে, এমন রোগই মাই। ম্যালেরিয়া জবক্পে যে সব উপসর্গ 



রোণীকে চাঙ্গা করিবার অস্ুদ । ৯৩ 

দেখিতে পাও, আর যে সব উপসর্গের কথা শুনিতে পাও, 

সে সব উপসর্গ ম্যালেরিয়া-বিষেতেই ঘটায়। এ জানা না 
থাকিলে, সে সব উপসর্গ মাসল রোগ বলিয়! ভুল হইতে 
পারে। এ রকম ভুল হইলে, রোগীকে যতই, কেন অস্থ্দ 

খাওয়াও না, কখনই তার রোগ সারিতে পারিবে না। এ 
রকম ভূল* অনেকেরই হইয়া থাকে । 'এই রোগীটার ধিনি 
চিকিৎসা ক্রিছিলেন, তারও এই রকম ভুল হইছিল। এই 

জন্যে, তিনি এর আশা ভরসা ছাড়িয়। দিয়া যান। উপ- 
'সর্গেরও চিকিৎসা কর৷ চাই। মুল রোগ্রও চিকিতুস! 

কর! চাই। ত| হইলেই রোগীকে বাচাইতে পার! যাঁয়। 

তার পর, এর যে রকম চিকিৎস! করিছিলাম, এখন 

খুলি। ডান্ কৌকে অর্থাৎ লিবরের ( যকৃতের ) জায়গায় 
এক খান বেলস্তর৷ বসাইয়। দিলাম । তার পর, যে সব 

অস্তুদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

রোগীকে চা! করিবার জন্যে । 

(১) র্যারোম্য।টিক্ স্পিরিট অব. ফ্যামোনিয়া ৪ ভাম 
স্পিরিট অব. ক্লোরোফম্খ (ক্লোরিক ঈথর ) ৪ ডাম ' 
স্পিরিট বাইনম্ গ্যালিসাই (ব্রা্ড ) ১র নশ্বর ৩ঙন্স 
টিউর সিংকোনি কো ৪ ৬ ডাঁম 

টির কার্ডেমম্ কো ”* ও ড্রাম, 
(ডিককৃশন্ সিংকোনে। নর "১২ ওন্স পুরাইয়া 

একত্র মিশাইর়! একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দে । এফ 

এক দাগ অসথদ্ধ ছু ঘণ্ট। অন্তর খাঁওয়াইতে বলিলাম । 



৯৫ পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া অন্ুর্দ । 

পেটের কামড়, শুলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে 

বাহো যাওয়! নিবারণ করিবার জন্যে । 

(২) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) ১১58 ডাঁম 

মিষুসিলেজ ( গঁদ-ভিজের জল ) ৪ ওন্স 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৮ট| দাগ কাটিয়! দেও। এক 
এক দাগ তিন ঘণ্টা অন্তর, গুহ্দ্ধারের মধ্যে পিচকিরি 

করিয়। দিতে বলিলাম। এ রকম করিয়! পিচ.কিরি দিবার 

জন্য, কাচের একটা ছোট পিচ.কিরি দরকার। এ রকম 
পিচ.কিরি 'বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এর দামও বেশী 
নয়। তিন আনা, চৌদ্দ পয়সায় পাওয়া যায় । 

ভুল-বক1 সারিবার জন্যে । 

৩৩) ব্রোমীইড অব পৌটাসিয়ম্ হা ১২ দেড় ডাম 

টিংচর অব. বেলাডনা ্ ১ ড্রাম 

সিরপ জিগ্জর টি ৬ ড্রাম 

ডিল্ ওয়াটর (ফ্যাকুই র্যানিথাই ) ৬ ওন্স পুরী।ইনা 

«একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬ট। দাগ কাটিয়া দেও । এক 
এক দাগ ৬ ঘণ্ট! অন্তর খাওয়াতে বলিলাম । 

পথ্য-_-ছুধ, য্যারারুট, আর মাংসের ক্কাথ দিতে 
বলিলাম। 

তার পর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থা 
অঠগের চেগ্লে অনেক ভাল। ঘড়ি ধরিয়৷ নাড়ী দেখিলাম, 

প্রতি মিনিটে নাড়ী ১২০ বার গড়িতেছে। _ তাপমান-যন্ত্ 



কুইনাইন্ মিকৃশ্চরের সঙ্গে রক্ত-আমাশার অন্থুদ। হ 

( গণ্মমিটর ) বগলে দিয়া দেখিলাম» ৯৯র দাঁগ ছাড়াইয়া 

ছোট ৪টা দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিয়াছে। কিন্তু জিব প্রায় 

তেমনি শুকনো আর রাড! আছে, হিন্কি আগের চেয়ে কিছু 

কমিয়াছে। পেটের কামড়, শুলনি, আর বেগ তত নাই। 
ভূল-বকাও তত নাই। আর রেগীকে আগের চেয়ে কিছু 

যেন চাঙ্গা দেখিলাম | 

গায়ের তাত সহজ হইয়াছে । আর কি দেরি কর! 

য়ায়? জ্বর আর আসিতে না দিলে, সব উপসর্গ আপনিই 

যাবে। যে জ্বরে এ সব উপসর্গ আনিয়াছে, সে জ্বর গেলে, 

কি আর.উপসর্গ খাকিতে পারে আর জ্বর গেলে উপসর্গ 

কার আশ্রয় লইয়! থাকিবে? তবে জ্বর আসা বারণ 

ঝরিবারও অন্থুদ দেওয়। চাই, আর তার সঙ্গে উপস্থিত উপ- 

সর্গ নিবারণের অস্থদ্র দেওয়৷ চাই। নৈলে, দু কাজ এক 

বারে সিদ্ধি হবে কেন? এই বলিয়া আর দেরি ন! করিয়া, 

তখনই» স্কুইনাইন্ মিক্শচর খাওয়াইয়া দিলাম । কুইনাইন্ 

মিক্্চরে কি কি অন্ুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া 
দিলাম। 

কুইনাইন্ রঃ ্ি ১ ডাম 
ডাষ্টরলিযুট সল্ফিঘুরিক ফ্লযাসিড. রহ টি 
টির ওপিয়াই ( লডেনম্) ১: 
বাইনম ইপেকা রঃ 7 ৬ ৬ 
ডিল ওয়াটর ঃ ৬ উন্স পুরাইয়া 

একত্র মিশাইয়া একটা শ্রিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও । যখন 



৯৬ হিক্কি নিরারণের অস্থ্দ--সল্ফিয়ুরিক ঈথর। 

জবর না থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এই অস্তুরদ এক এক দাগ 
খাওয়াইবে। 

সন্ধ্যার একটু আগে গিয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থ। 

এক বারে "ফিরে গিয়াছে। ভ্বর আসে নাই। ভূল-বকা 

নাই। হিক্কি অনেক কম।« জিব তত শুকৃনে। নয়, আগের 

চেয়ে ঢের সরস, আর তত রাডাও নয় বারে বারে বাহো 

যাওয়া, পেটের কামড়, আর শুলনি অনেক কর্ম। সঞ্চিত 
মল অনেক নিঃসরণ হইয়াছে। 

চারি দ্রিন ঠিক এই রকম নিয়ম করিয়া অন্দর আর পথ্য 

দিলে, রোগী বেশ আরোগ্য হইল। কেবল হিক্কি খামাই- 

বার জন্তে, তারে আর একটী অন্ুদ দিতে হইছিল। সে 
অন্তুদটি নীচে লিখিয়া দিলাম । | 

সল্ফিযুরিক ঈথর রঃ ঃ ৪ ডাম 
ডিলওয়াটর (ফ্যাকুইয়্যানিথাই ) , যা ১ ওক্ষা 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । . 

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও।' যত 
বার হিক্কি, হইবে, তত বার এই অস্ত্রদ এক এক দাগ করিয়। 

খাগয়াইবে। এটাহিক্কির বড় চমতকার অন্ন । খাওয়া- 

ইবা! মাত্র হিক্ি বন্ধ হয়। কিন্তু খানিক পরে আবার হয়। 

আবার এক দাগ অনুর খাওয়াইলেই বন্ধ হয়। এই' রকম 
করিয়! বারে বানর খাওয়াইতে হয়। হিষ্কি যদি নিতান্ত 

বাঁকা রকম ন| হয়, তবে, পাঁচ সাত বার অন্থদ খাওয়াইলেই 

রাঙা জিব, পেটের দোষের আর আতের দোষের চিহ্ন। 

অমন রক্ত-আমাশায় জিব'রাঙ| হইবে আশ্চর্য্য কি ? 



উপসর্গ দেখিয়া ম্যালেরিয়া-জরে কুইনাইন্ দিতে ভয় করিও না। ৯৭ 

হিক্কি থামিয়! যায়। নৈলে, অনেক বার খাওয়াইতে হয়। 

ফল কথা, এর চেয়ে হিক্ধির ভাল অন্দর আর নাই। 
এখানে ষে সব উপসর্গ ঘটিছিল, সে সব উপসর্গ থাকিতে 

রোগীকে কুইনাইন্ দেওয়! উচিত নয়, আর, এ সব উপসর্গ 

থাকিতে কুইনাইন্ দেয়ও ন!1 কুইনাইন্ দিলে উপসর্গ 
বাঁড়ে বৈ কমে না। এ রকম ভাবিয়া, আমি যদি তাকে এ 
রকম করিয়৷ কুইনাইন্ ন! খাওয়াইতাম, তবে তাকে কখনই 

,ববীচাইতে পারিতাম না।২  কুইনাইন্ খাওয়াইন্ধ্া হিকি 
বাড়িবে, জিব আরও শুকনো হইবে, ভুল-বক! আরও 
বাড়িবে, শ্রক্ত-আমাশ! আরও বাড়িবে--এ যদি ভাব, 

এ রকম রোগীর চিকিওসা করিয়া! কখনও যশ পাইবে নাঁ। 

কুইনাইন্ না- দিলে অপ্রতিভ হইবে । “এই সব উপসর্গ 
দেখিয়া ধারা কুইনাইন্ দিতে ভয় পান, তীদের হাতে এ 
রকম রোগী প্রায়ই মারা যায । | 

এখানে কুইনাইনের জে টিংচর. ওপিয়াই আর বাইনম্ 
ইপেক! দিবার কারণ কি? এ কথ! জিজ্ঞাস! কষিতে 

পার। এর আগেই বলিছি যে, মূল রোগের অস্থদ, আর 
উপসর্গ নিবারণের অন্থদ, ছুই অন্থদই এক সঙ্গে দেওয়া 

চাই ৮ নৈলে, তেমন কাজ হয় না। এখানে মূল রোগের 

অন্থদ কুইনাইন্। আর উপসর্গ অর্থাৎ আমরন্ত ভেদ, 

পেটের কামড়, আর শুলনির অস্থুদ টিংচর ওপিয়াই আর 

বাইনমূ ইপেক!। এ ছাড়া, আফিডের সঙ্গে মিশাইলে, 
কুইনাইনের যে তেজ বাড়ে, ত। এর *আগেই বলিছি। গার 
'বাইনম ইপেকী শুছু রক্ত-আমাশার অন্তদ নয়, স্বরেরও 



৯৮ আর একটী রোগীর পরিচয় । 

অন্থুদ। কাজেই, এ রকম কুইনাইন্ মিকৃশ্চর খাওয়াইলে 

যে, স্বর আর উপসর্গ ছুই-ই দমন হবে, তা বেশ বুঝা 

যাইতেছে। 

আমার বেশ মনে আছে, এই রকম কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ 

খাওয়াইয়া, আর লডেনমেঞ ( আফিঙের আরোকের ) এ 

রকম পিচ.কিরি বারে বারে দিয়। আর একটা রোগীর জ্বর 

আর রক্ত-ভেদ ভাল করিছিলাম । তার পেটের কামড়ও 

ছিল, বেগ শুলনিও ছিল। রক্ত-ভেদ হইতেছে, তার উপর. 

আবার কুইনাইন্ খাওয়াইবে ? এ কথা, রোগীর আত্মীয় 

স্বজনে ত বলেই। অনেক চিকিৎ্সকেও বলেন । কিন্তু 

কি জন্যে রক্ত-ভেদ হইতেছে, সেটা আগে ভাবিয়া দ্রেখ৷ 

উচিত। এ রক্ত-ভেদ, ম্যালেরিয়া-ভ্বরের একটা উপসর্গ 

বৈতনা। কাজেই, উপসর্গেরও অন্থদ দেওয়া চাই, আর 
সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া-স্বরের 'আসল অন্ুদ, কুইনাইনও 

দেওয়া চাই। এ রকম বুঝিয়া স্থঝিয়া চিকিৎসা -ক্মরিতে 

পা্ধিলে, হাজার কেন উপসর্গ থাক না, আর রোগীর অবস্থা 
যতুই কেন খারাপ হোক না, কখনও অপ্রতিভ হইবে ন। । 

মোটামুটি জানিয়া রাখ-_.-. ম্যালেরিয়া-জুরে কোনও 
উপসর্গ মানিবে না । জর ছাড়িলে, কি জ্বর কমিলে,* উপ- 

সর্গ নিবারণের মন্দ, আর কুইনাইন্ একত্র মিশাইয়! দিবে। 

উপসর্গকে কখনও মূল রোগ বলিয়া ভূল করিও না। জ্বরের 

তেজ কমু” কিন্তু মাথার কামড়ে রোগী অস্থির! এখানে 
মাথার কামড়কে কি বলিবে £ মুল রোগ বলিবে, না৷ উপ- 

সর্গ বলিবে? মসুল রোগ বলিয়! চিকিৎসা ফর ত ঠকিবে। 



য্যাকোনাইট খাওয়াইলে গায়ের তাত কষে। ৯৯ 

কন না, অন্থদ বিস্দ দিয়! মাথার যন্ত্রণা কমাইলে। . রোগী 
গকটু আরাম পাইল। কিন্ত আবার জ্বর যে আসিল, সেই 
[ণার কামড় চারি গুণ বাড়িল। এতে তোমার উপর 

'রাগীর ভক্তি থাকিবে কেন ? যখন জ্বর ছিল না; .বা..কম 

ছল, তখন মাথার কামড়ের অস্থুদ্দের সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়!- 

লে, মাথার ' কামড়ও সারিত, ভ্বর আসাও বারণ . হইত।. 

নর জায়গায় এই রকম বুঝিয়৷ কাজ করিবে। 
এর আগেই বলিছি যে, কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের 

তাত কমে। কুইনাইন্ ছাড়া আর একটী অস্্দ আছে, 

* খাওয়ইিলেও গায়ের তাত কমে । এ অস্থদের নাম 

ঠাকোনাইট্ । কাঠবিষকে ইংরিজিতে য্যাকোনাইট 

1লে। জ্বরে যদি বড়ই গায়ের তাত হয়, তবে ৫০র পাতে 

যয হাইডেক্লোরিক ফ্যাসিড মিকৃশ্চর লিখিয়। : দিইছি, 
সেই মিকৃশ্চরের (আরোকেৰ ) সঙ্গে ৬ ফোটা টিংচর 

কোন, মিশাইয়া , লইবে। . তা হইলে, একবার 

ধাওয়াইবার অন্দে এক ফোটা! করিয়া টিংচর য্যাকোনাইট্ 
খাকিবে। এ অন্তরদ কম মাতায় খাওয়াইলে বেশী উপকার ৬ 

ওয় । এ অন্থ্দ খাওয়াইলে, গায়ের তাত কমে আর খুৰ 
শীত্র ঘুম হয় ; আর ঘামও খুব হয়। শুছু একটু জলের 
শঙ্গে, এক ফোটা! কি আধ ফোট! করিয়া টিংচর য্যাকোনাইট্ 
ধ:ওয়াইলেও গায়ের তাত কমে, আর খুব ঘাম হয় 
হিলের! অস্তৃদ খাইতে বড় নারাজ। তাদের োজান্থঁজি 
বরে শুছু ফ্যাকোনাইটু খাওয়াইলেইটু বেশ কাজ হয় 
গায়ের তাতও কমে, ঘামও হয়। গায়ের তাত কমিলে, আর 



ক্স সবিরাম-জর চারি রকম। 

ঘাম হইলে, কুইনাইন্ দিয়! ভ্বর আসা বন্ধ করিতে পার। 

8৫ ওঁন্স জলে এক ফোটা টিংচর র্যাকোনাইট, দিয়া 
ছোট ঝিনুকের এক বিনুক (চা খাবার চামচের এক চামচ ) 

অর্থাৎ এক ডুঠম করিয়া সেই জল এক বছরের ছেলেকে 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে পার। বয়স বুঝিয়! এই রকম 
হিসাব করিয়া অন্থুদ দিবে। র 

ইণ্টর্িটেপ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-স্বরের লক্ষণ, উপ- 
সর্গ আর চিকিৎসা এক রকম মোটামুটি বলিলাম । ইস্ট 
শ্মিটেপ্ট ফীবর অর্থাৎ, সবিরাম-জ্বর কত রকম, এখন তাই 
বলিব। 

আমাদের দেশে সচরাচর চারি রকম সবিরাম-জ্বর দেখা 

যায়। ॥ 
(১) যেজ্বর রোজ এক বার আসে। এতক্ষণ এই 

জ্বরের কথ বলিতেছিলাম। 'এ জ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্টার 
বেশী বৈকম নয়। বিচ্ছেদ-কাল, ১২ ঘণ্টার ঝ্ণ্ছি কম। 
ঞজ্র সচরাচর সকাল বেলা হয়। ': আমাদের দেশে এই 

জুরই খুব সাধারণ। | 

টনিলঞ্ল্দিন রহন্কাকা একে পালাছুর 

বলে । এর পাল! এক দিন অস্তর। এ স্বরের* ভোগ 

৮ ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাঁল ১৬ ঘণ্টার কম নয়। 
এ জুর সচরাচর দুপর বেল! হয়। 

(৩) যেজ্র ছু দিন অন্তর আসে। একেও পালা-ভবর 

''বলে। এর পালা ছু, দিন অন্তর । এ জ্বরের ভোগ ৬ 
ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাল ১৮ ঘণ্টায় কম নয়। এ 



চকালীন-জর--পালা-জর । ১০১ 

£র সচরাচর বিকেল বেল! হয়। এক দিন অন্তর পালা- 

গ্রের চেয়ে, ছু দিন অন্তর পালা-আ্বর শক্ত । এক দিন 
নন্তর পালা-জবরে' গায়ের তাত সব চেয়ে বেশীক্ষণ থাকে। 
?দ্দিন অন্তর পালা-জ্বরে শীত বা কম্প সব চেয়ে. অনেকক্ষণ 

খাকে। এক দিন অন্তর পালা-জুরের চেয়ে *ছু দিন অন্তর 
পালা-ন্বর কম | 

(৪)*যেজ্বর রোজ দ্বার আসে । একে ছুকালীন জ্বর 

বলে। এ জ্বরের নামে লোকে ডরায়। এ বড় শক্ত জ্বর । 

এর ছাড়ান বড় শক্ত । বিশেষ, এ জ্বরের সঙ্গে যদি 
পিলে পাত থাকে, তবে রোগীকে বাচানই ভার। * দিনের 
বেলায় যে সময় জ্বর আসে, রাত্রেও সেই সময় স্বর আসে। 

কখুন কখন, এ নিয়মের একটু এদিক ওদিক হয়। 

(১) যেজ্বর রোজ একবার আসে, তার চিকিৎসা কেমন 

করিয়। করিতে হয়, তা এর আগেই বলিছি। 

(২) যেজ্বর এক দিন অন্তর আসে, তাকে এক দিন 
অন্তর পালা-জ্বর বলে। অন্থদ দিয়া পাল! বন্ধ না করিলে, 

পালা-ভ্বর অনেক দিন থাকে। ৬৭ মাসও থাকে, এক. 

বছরও থাকে৷ কখন কখন, কিছু দিন পরে পালা আপনিই 
বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পালা- 
স্বরে, জ্বর আসিবার আগে প্রায়ই কম্প হইয়া থাকে। 

কম্পতেই পিলে আর পাত বাড়ে এ কথা এর আগেই 

বলিছি। এই জন্তে, পালা-গকরকেও সোজা জ্ঞান করা হবে 
না। ঘত শীত্র পার, পাল! বন্ধ করিয়া দিবে! *  ** 

টিকিতুসা-ত-মনে কর, রবিবারের দিন বেল! ছুপরের 



১৯২ পালা*জরের চিকিৎসা । 

সময় কম্প দিয় জ্বর আসিল। তার পর, রাত ৮টার সময় 

ঘাম দিয়া সেই জ্বর ছাড়িল। যেই জ্বর ছাড়িল, সেই দশ 

গ্রেন কুইনাইন্ খাও। তারপর, মঙ্গলবারের দিন ( সেই 
দিন জ্বরের পালা ) সকাল পর্যন্ত, ২ গ্রেন করিয়। কুইনাইন্ 

২ ঘণ্ট। স্তর খাও। তারুপর বেলা ৮টার সময় ১০ গ্রেন্ 
আর বেলা ১০টার সময় ১০ গ্রেন কুইনাইন্ খাঁও। বেলা 

দুপরের সময় যে জবর আসিবার কথা, সে জ্বর আর আসিবে, 

না। তবেই দেখ, এই রকম করিয়। কুইনাইন্ খাইলে, এক 

দিনেতেই পালা বন্ধ হইয়া যাঁয়। মঙ্গলবারের দিন 
দুপরের' সময় পালা বন্ধ হইয়। গেল। তারপর, বৃহস্পতি 

বারের সকাল পর্যন্ত, আবার ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ 

৩ ঘণ্টা অন্তর খাও। তারপর, বেল! ৮টার সময় ১০ খ্রেন্, 
আর বেল! ১০টার সময় ১০ গ্রেন কুইনাইন্ খাও । বৃহ" 

স্পতি বারের দিন, বেলা দুপুরের পর থেকে, শনিবারের 

দিন সকাল পর্বান্ত ২ গ্রেন করিয়৷ কুইনাইন্ ৪ ঘণ্ট! অন্তর 
খাও। তার পর, বেল! ১০টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ 
খাও। এই রকম করিয়! ৩ পালা বন্ধ হইয়া গেলে, প্রথম 
পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ১৪ দিন পধ্যন্ত 'একটী বল- 

কারক অন্দ খাও। ৬৪র পাতে এই বলকারক , অন্থদ 

লেখা. আছে । ৬৫র আর ৬৬র পাতে ১০ গ্রেনের মিকৃশ্চর, 

নার .২ গ্রেনের« মিকৃশ্চর লেখা আছে। এখানেও সেই 

কম করিয়াঅনুদ তয়ের করিয়| লইবে | *. 

(৬) যে ত্বর ছু দিন অন্তর আসে, তাকে দু ৪ 

[ালা-স্বর বলে।. এক “দিন অন্তর পালা-ছুরের-যে রকম 



পালা-জরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম । ১০৬ 

টিকিৎস! বলিলাম, ছু দিন অন্তর পাঁলা-জ্বরেও ঠিক সেই 
রকম চিকিতসা করিবে । উপরো উপরি ৩ পালা বন্ধ হুইয়। 

গেলে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ২১ দিন পর্যন্ত 

এ বলকারক অস্থুদটী খাবে। 
যদি বল, পালা বন্ধ হইয়! ৫গলে, ১৪ দিন কি"২১ দিন 

পর্য্যস্ত অত" বীধা-বাঁধি করিয়া কুইনাইন্ খাইবার দরকার 
কি? দরকার কি, তা বলি। এর আগেই বলিছি (৬২র 

পাতে) যেজ্বর রোজ আসে, কুইনাইন্ খাঁওয়াইয়৷ সে জ্বর 

বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে অট 
দিনের দিন আবার জ্বর আসে । আবার, এক দিন অন্তর 

পালা-জ্বরে, প্রথম পাল! বন্ধ হওয়ার পর, যদ্দি আর কুই- 

নাইন না খাও; তবে ১৪ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। 

সেই রকম ছু দিন অন্তর পালা-স্ররে প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার 

পর, যদি আর কুইনাইন্ নাঞ্খাও, তবে ২১ দিনের দিন 

আবার রর আসে। কাজেই ও রকম বাধা বাঁধি করিয়া 

কুইনাইন্ না খাইলে, জ্বরের হাত এড়ান ভার । এ বসব 

ত্বরের যে এ র্লকম স্বভাব, তা সকলের জানা নাই। এই 
জন্যে, সাধারণের বিশ্বাস যে কুইনাইন্ খাইলে গঞ্বর আট- 
কাইয়৷ যায়। ফল, কিন্ত তা নয়। কুইনাইন্ খাঁইলেই 

স্বর বন্ধ হয়। জ্বর বদ্ধ হওয়ার পর আর কুইনাইন্ না. 
খাইলে, ৮ দিনের দিন, ১৪ দিনের দিন, কি-২১ দিনের দিন 
আবার জ্বর আসে। কোন্ রকম জ্বর কবে ফিরে, আসে, , 

এই মাত্র তা বলিছি। এ সব জ্বরের এ রকম স্বভাব যখন 
ধারণে জানিতে্পারিবে, তখন কুইনাইনে হ্বর আটকাইয়৷ 



১০৪  ছু-কালীন জরের চিকিৎসা--একটা রোগীর পরিচয় । 

দেয়--এ বিশ্বাসটা আর থাকিবে না। তখন ইতর লোকে- 

রাও কুইনাইন্ খাইতে ডরাবে না। তখন ম্যালেরিয়া-জ্বরে 

লোকও খুব কম মরিবে। কুইনাইনে জ্বর মাটকাইয়া দেয় 

বলিই না, লোকে কুইনাইন্ খাইতে ডরায়। জ্বরে ভুগে 

ভুগে মরে, তবু-কুইনাইন খায় না। 

(৪8) যে জ্বর রোজ ছু বার আসে, তাকে দুকালীন- 

জ্বর বলে। ছু কালীন-জ্বর শীত্ব ছাড়িতে চায় ন। অনেক 

দিনের হইলে, জ্বর ছাড়ান ভাবি শক্ত হইয়া পড়ে। খুব 

সাহস করিয়া বেশী কুইনাইন্ না দিতে পারিলে, জবর ছাড়ান 

ভার। সম্প্রতি আমার ৫ বছরের একটা ছেলের ছুকালীন- 

স্বর হইছিল। সচরাচর পুরাণ-জবুর ভোগ করিতে করিতে 

দুকালীন-ভ্র প্রকাঁশ পাইয়। থাকে । কিন্তু এর নব জ্ুরেই 

ছু বার করিয়। জ্বর আদিত। যে দিন প্রথম ভ্বর আসিল, 

সেই দিনেই ছু বাঁর জ্বর হইল। হিসাব করিয়৷ দেখিছি, 
৪ দিন উপরো! উপরি তাকে রোজ ২১ গ্রেন্ করিয়া কুই- 
নাইন খাঁওয়াইতে হইছিল। তবে জর ত্যাগ হইছিল । 

বেল! ১১টার সময়, আর রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আসিত। 

তিন দিনের দিন, দিনমানের ভ্বরটা বন্ধ হইয়া গেল। কুই- 
নাইন্ নিয়ম মত খাওয়াইতে লাগিলাম । ভাবিলাম, রাত্রে 

আর জ্বর আসিবে না! কিন্তু রাত্রি ১টার সময় জর আদিল | 

এই টুকু ছেলেকে এত কুইনাইন্ খাওয়াইলাম, তবু তিন 
দিনেতেও তার ঢু বার জ্বর আঁস। বন্ধ হইল না। এতে বোধ 
হইতেছে; অবশ্টাই তার লিবরের (যকৃতের, মেটের ) দৌধ 

আছে। ত৷ না থাকিলে কুইনাইনের ঠ্টিক কাজ হইতেছে না 
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কেন ? এই ভাবিয়া, তার ডান কৌকে পাঁজরের উপর আর 

তার নীচে-_-ব। হাতের দুটা আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া, 

তাঁর উপর ডান' হাতের মাঝের তিনটা আঙলের আগা দিয়া 

একটু জোরে, বার কতক ঘা দিলাম। ঘা দ্বিতেই ব্যথ৷ 

বাথা বলিয়া কীদিয়া উঠিল । , এতেই জ্ঞানিলাম লিবরে 

(যকৃতের ) মধ্যে রক্ত জমা হইয়াছে । তাতেই জ্বরটুকু 

একবারে ছাড়িতেছে না। এর আগেই বলিছি € ৯১. 

৯৩র পাত ) যে, কোন যন্ত্রে রক্ত জম! হইলে, তাতে ভারি 

"বাথ! হয়। এই রকম ঘ| দিয়া সে ব্যথা ঠিক করিতে হয়। 
ভ্বর একটু শক্ত হইলে প্রায়ই লিবরে ( যকৃতে ) ব্যথা হইয়! 
থাকে । লিবরে (যকৃতে ) রক্ত জমা থাকিতে, কুইনাইন 
খাওয়াইয় স্বর ছাড়ান ভার। এই জণ্চে, যখন দেখিবে 
যে, জ্বর বিচ্ছেদে নিয়ম করিয়া কুইনাইন্স খাওয়াইয়াও জর 

ছাড়াইতে পারিলে না তখন লিবরের ( যকৃতের ) জায়গায়, 

এ রকন, করিয়া ঘা দিয় দেখিবে। এ রকম করিয়। ঘা 

দির বদি ব্যথা বলে, তবে লিবরে (ষকৃতে ) রক্ত জমা হই 
ছে, ঠিক করিবে। তার পর বলি। বেশী কষ্ট পাবে, 
খলিয়!, সে প্রাত্রে ছেলের লিবরের (যকৃতের ) উপর ফিছু 
শ।গাইলাম না। কিন্তু ভর ছাড়িলে, যেমন কুইনাইন দিতে 

হয়, তা দিলাম। তার পর দিন, তার ডান কৌকে তুলি 

করিয়৷ আয়োডিনের আরোক এক পৌঁচ লাগাইয়া দিলাম। 
খানিক পরে, তার ভারি জ্বাল! ধরিল। ভ্বালাতে শিশু 
কীদিয়া অস্থির হইল। অনেক ক্ষণের পর তব ভান 

খামিল। সে দ্বিন, দিনের বেলায়ও ভ্বর আসিল না, রাত্রেও 



১০৬ ছুকালীন-জরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম। 

বর আসিল না। সেই দিন থেকে তার জ্বর বন্ধ হইয়া 

গেল। জ্বর বন্ধ হইয়া গেলেও, তাকে ১০1১২ দিন কুই- 

নাইন খাওয়াইয়াছিলাম। এখানে ষে আয়োডীনের আরো- 

কের কথা বলিলাম, সে কেমন করিয়। তয়ের করিতে হয়, 

নীচে ত| লিখিয়া দিলাম | , 

আয়োডীন টন ডা ৫ ২০ গ্রেশ্ 

আয়োডাইড. অব পোঁটাসিয়ম্ রর ২০ গ্রেন্ 

রেকৃটিফাইড. স্পিরিট 5৭৭ ৬, ৪ ডাম 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির মুখ কাক দিয়া ভাল করিয়া আঁটিয়। রাখিবে। 
নৈলে, আয়োডীন উপিয়। যাবে। কাটির আগায় স্াক্ড়া 
জড়াইয়! তুলি করিতে হয়। প্রথম এক পৌচ দিয়! দেখিবে, 

যাঁদ খানিক পরে জ্বালা না ধরে, তবে তার উপর আর এক 

পৌঁচ দিবে । জ্বালা ধরে ত আর দিওনা । সচরাচর এক 

পৌঁচেই খুব জ্বালা ধরে। ফল কথা, খুব জ্বালা ধরু! চাই। 

নৈলে, লিবরের (যকৃতের) মধ্যে রক্ত-জমা সারিবে না। 
যেই খুব গালা ধরে, সেই লিবরের ( যকৃতের ) মধ্যে জমা 

রন্তঃ সারিয়া যাইতে আরম্ভ করে । 

জ্বর ছাড়িলে, ষে রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়া. 

ইতে হয়, এর আগেই ত! বলিছি দুকালীন জ্বরেও ঠিক 

সেই রকম নিয়ম" করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে। বরং এ 

জ্বরে আরও বেশী বেশী করিয়া কুইনাইন্ খাওয়ান উচিত। 

৫কন না, যে জ্বর রোজ একবার আসে সে ম্বরের বিচ্ছেদ 

ফাল ১২ ঘণ্টার কম নয়। কাজেই কুইনাইন্ খাওয়াইবার 
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ঢের সময় পাওয়া! যায়। কিন্তু দুকালীন জ্বরের বিচ্ছেদ 

কাল বড় কম। চারি, পীচ, কি বড় জোর ছ ঘণ্টা। এই 

চারি, পাঁচ,কি ছ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়া- 

ইতে পার ত ভাল: হয়। তা হইলে, হয় ত এক দিনেই 
জর আসা বৃন্ধ হইতে পারে। অর যেই ছাঁড়িল, সেই ১০ 
গ্রেন কুইনাইন্ দ্রিবে। জর আসার এক ঘণ্টা কি ঞদড় 
ঘণ্টা আগে'আর ১৭ গ্রেন দিবে। এর মধ্যেছু বারে ৫ 

গগন করিয়া ১০ গ্রেন দিবে। যে কয়দিনজ্বর আসা! বন্ধ 

ন হইবে, দে কয় দিন এই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ 
দিবে। দুদিন এই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ দিয়া, 

খদি দেখ যে, জ্বর আসা এক বারে বন্ধ হইল না, তবে 

লিররে (যরুতে ) রক্ত জম! হইয়াছে, ঠিক করিবে *%। ভান 
কৌকে ঘ| দিয়! কেমন করিয়া রক্ত জম! ঠিক করিতে হয়, 

এর আগেই*তা বলিছি। তার পর এ রকম করিয়া আয়ো- 

ডানেরশগ্জারোক লাগাইয়! দিবে। | 
ছুকালীন জ্বর সোজা নয়। এ জ্বরকে লোকে কড়ই 

ভয় করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ষে, এ জর সারে না। 
হ্ুকালীন স্বর যার হয়, সে বাঁচে না। এ রকমবিশ্বাস 
নিতান্ত ভুল নয়। কেন না, যে জ্বর রোজ একবার 

_ আসে, সেই জ্বরের ধাক্কা! সামলান যায় না। তাতে রোজ 

* যদি বল লিব্র' (.ধর্ৃত) ছাঁড়াকি আর কোনও যন্ত্রে রক্ত 

জমা হয় না? হয়। ১৯--২০র পাত দেখ। লিবরে (যকৃত ) রক্ক, 
জমা হইয়া থাকিলে, জর যেমন একবারে * ছাঁড়িতে চায় না) আগ 

কোনও যন্ত্রে রক্ত জম! হইলে সে রকম প্রায় ঘটে ন! । 



, ১০৮ ্ প্র চারি রকম সবিরাম-জর ছাড়। আর কয় রকম দেখ! যায়? 

ছু বার জ্বর ভোগ করিলে,.কি আর বাঁচন আছে? 

এই জন্যে, দুকালীন-জ্বর যত শীঘ্র পার, বন্ধ করিয়া দিবে। 

যে জ্বর রোজ একবার আসে, সে স্বরের চিকিৎসায় যা 

য৷ করিতে" হয় বলিছি, পালা-জ্বর আর ছ্বকালীন-ভ্বরেরও 

চিকিৎস। ঠিক সেই রকম নিয়মে করিবে । শীতবা কম্পের 
সম্ম্ ঝ। যা করিতে হয়, স্বর ফুটিলে যা য! করিতে হয়, 
দাহ, পিপাসা, মাথা-ধরার চিকিৎস! যে রকম করিয়। করিতে 

হয়, এর আগে €(১৪--৫১র পাতে) সে সববেশ করিয়া 

বলিছি। এই জন্যে, এখানে সে সব কথ! আর বলিলাম 

ন। 
এখানে যে চারি রকম সরিরাম-ন্বরের কথা বলিলাম, : 

সেই চারি রকম জ্বরই সচরাচর ঘটে । তা ছাড়া, আবও 

কয় রকম সবিরাম জ্বর আছে। সে গুলিরও কথা এখানে 

বলা ভাল। নৈলে, সে রকম একটা রোগী পাইলে বলিবে, 

কৈ, এ রকম জ্বরের কথা ত বৈতে লেখ! নাই তাতেই 
সে গুলির কথা এখানে, বলিলাম। 

(ক) ত্র রোজ এক বার আসে। কিন্তু এক দিন 

অন্তর জ্বরের ভোগ আর তেজ বাড়ে। % 

(খ) এক দিন দুবার ত্র আসে। তার প্র দিন 

এক বার জ্বর আসে। 

(গ) এক'দিন অন্তর ছু বার প্র হয়। 
(খ) ছু দিন উপরো-উপরি ত্বর হয়। তার পর দিন 

ভাল বাঁয়। তবেই কেবল তিন দিনের দিন গর থাকে 
না। 2 | 
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(৩) জ্বরের দিন:ছ্ু বার খবর হয়। তার পর, ৮০০ 

উপরি ছু দিন ভাল যায়৷ 

(চ) উপরো-উপরি ছু দিন অল্প ত্বর হয়। তিন 

দিনের দিন ভারি স্বর আসে । 

(ছ) পাঁচ দিন অন্তর, ছর় দিন অন্তর, সাত দিন স্তর 
আট দিন অন্তর, নয় দিন অন্তর, দশ দিন অন্তর, এক' মাঁস 

অন্তর, কি এক বছর অন্তর জর হয়। 
আগে যে চারি রকম জ্বরের কথ! বলিছি, সে চারি রকম 

ভ্বরেরও ' যেমন চিকিৎসা, এ সব জ্বরেরও সেই, রকম 
চিকিৎসাশ্জানিবে। 

সবিরাম-জ্বরের কথা মোটামুটি এক রকম সব বলিলাম। 
এখন কুইনাইন, ছাড়া, এ ভ্বরের আর কোনও অন্ুদ আছে 
কি না, বলিব। 

১। কুইনাইন্ এ জ্বরের যেমন অস্থাদ,। তেমন অন্থুদ 

আর আছে কি, না? মাই! ভারতে আবার নাই কি? 
কুইনাইন্ ত আমাদের দ্রেশে কাল আসিয়াছে বলিলেই হয়। 
কিন্তু এ ভ্বরত আমাদের দেশের নূতন রোগ নয়। আন্তই | 

যেন কুইনাইনের এত আদর হইয়াছে! আগে এ জরে কি 
অস্থদ-দিত ? বৈচ্ভারা এ জুরে যে অস্থাদ দিতেন, সে অস্থৃ- 
দের শক্তি কুইনাইনের চেয়ে বেশী বৈ কম নয়। সে অন্থ্দ 
মার কি? আর্সেনিক। আর্সেনিক ইংরিজি কথা। 
বাঙ্গালায় একে শেকে। বিষ বলে। কেউ কেু বলেন, 
কুইনাইনের চেয়েও আর্সেনিক ( শেকে। ) ম্যালেরিয়া-জ্বরের 
ভাল অন্্দ। *আবার কেউ কেউ বলেন, কুইনাইনের 



১১০ কম্পজরেনআর্সেনিক ( শেঁকো ) যথার্থই ঙ্ধান্্। 

নীচেই আর্সেনিক ( শেকো )। ধিনি যাই বলুন--কুই- 
নাইনের চেয়ে আর্সেনিকের ( শেকোর ) শক্তি কখনই কম 

নয়, বরং বেশী। পুরাণ-ভ্বরে,. অনেক জায়গায়, কুইনাইনের 

চেয়ে আসেনিকে ( শেঁকোতে ) বেশী কাজ করে। এ ছাড়া, 

কুইনাইনের মত ' আর্জেনিক "€ শেকো ). অত..বিকটও. নয়। 

দামীও নয়। তবেই. দেখ, সব দিক ধরিতে গেলে, কুই, 

নাইনের চেয়ে আর্সেনিক শ্রেষ্ঠ। 
কম্প-জ্বরে আর্দেনিকে যেমন ্টপকার হয়, টির 

তেমন হয় না। অনেকে হয় ত এ কথ! বিশ্বাস করিবেন 

না। কিন্তু আমি নিজের শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়া 

দেখিছি, আর্সেনিক কম্প জ্বরের যথার্থ ই ব্রহ্ষান্্র। 
আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, আমার একক 

বার কম্প-জ্বর হইছিল । আমার বয়স তখন ১৪১৫ বছ- 

রের কম নয়। রোজ বেলা ৮টার সময় কম্প দিয়। জ্বর 

আসিত। এক ঘণ্ট। দেড় ঘণ্টা কম্প থাকিত। * স্ম্পের 

সমম দাতে দ্াতে এমন শব্দ হইত যে, ঘরের বাইরে যারা 

থাকিত, তারা পর্যন্ত শুনিতে পাইত। এখন পাড়ার্গায়ে 
কুইনাইন্ যেমন চলিত হইয়াছে, তখন সে রকম ছিল না। 

কাজেই টোটকা অন্ুদ্ধ যে যা বলিত, তাই করিতাম, আর 

রোজ কম্প-জ্বর ভোগ করিতাম। আমাদের গাঁয়ে এক 

জন চাষা বৈগ্ভ ছিল। সে জাতিতে নাপিত । তার বাপেরও 
চিকিৎসা ব্যবসা ছিল। আমি কম্প-ম্বরে এত কষ্ট পাই- 

'তেছি দেখিয়া, সে- এক দিন, আমাকে তার বাড়ীতে ভাকিয়। 
লইয়। গেল। তার ঘরে দু তিন খান পেঁতে ছিল। সেই 



কম্প-জর ও তার অস্থ্দ. . ৮ নিও 

পেতে দেখিয়া পে অন্থুদও তয়ের করিত, চিকিৎসাও 
করিত। তারই মধ্যে যে খানায় কম্প-ন্বরের চিকিতুস! 

লেখা ছিল, সেই খান লইয়। আমার কাছে. কম্প-জ্বরের 

চিকিৎস|. পড়িল। পড়িয়া! বলিল, এতে যেমন ঘেমন লেখ! 

আছে, যদ্দি ঠিক সেই রকম করি, অন্ুদ তয়ের করিয়। 

তোম|কে দিতে পারি, তবে তিন. দিনেই, তোমাকে নীরোগ 

করিতে পান্ধি। আমিও দেখিলাম অন্তুদট); তয়ের. করা শক্ত 
নু। সে হামার সম্মুখেই অন্ুদ তয়ের করিল। দে যেমন 

করিয়। তয়ের করিছিল, নীচে তা লিখিয়। দিলাম । 

হত্বেলেরক গু'ড়ে। (হরিতাল চরণ) এক তোল।, আর 
গুড়ে ঢণ এক তোল৷ ওজন করিয়!, বা হাতের তেলোতে 

'লঙ্বল। তার পর, ডান হাতের তেলে দিয়! এমনি করিয়] 

ঘাষল যে, হত্তেল আর চু, এক বারে বেশ মিশিয়। গেল। 
তার পর, এক খান খুরিতে সেই গুড়ে! ঢালিল। আর 

এক খুন খুরি উপুড় করিয়া, তার উপর চাঁপা দিল। তার 

পর, গোবর মাটা দিয়! খুরি ছু.খানির চারিদিক বেশ পুরু 
করিয়া লেপিল। তার পর, উঠনে গিয়া একটা গর্ত. 

করিল। ' গর্তটা এক হাত গভীর করিল। আর পরি- 
মর আধ হাত করিল। তার পর, সেই গোবর মাটা 
লেপা খুরি গর্তের মধ্যে বেশ জুত বরাত করিয়া, 
রাখিল। শুকৃনো ঘুঁটে দিয়া গর্তটা স্পুরাইয়া দিল। 

* হত্তেল খনিতে জন্মে । এতে গন্ধক আর শেঁকো আছে। অন্দে, 

যে হত্তেল লাগে, তাকে তবকি হত্তেল বল্খে। তবকি অর্থাৎ তবকে 
শবকে থাকে । ঞ্বকি হত্তেল বলিয়া চাইলে বাজারে পাওয়া যায়। 



১১২  কম্প-জরের এ অন্থুদ কেমন করিয়া গয়ের করিতে হয়। 

শেষে সেই খুঁটেতে আগুন ধরাইয়া দিল। সমস্ত রাজ্রি 
অন্থদ সেই ঘু'টের পোড়েই থাকিল। তার পর দিন খুব 
ভোরে, গর্ত থেকে খুরি উঠাইয়! খুরির মধ্য থেকে অন্ুুদ 
বাহির করিয়া লইল। তিন যব অনু ওজন করিয়া, তাতে 

তিনটা পুরিয়। 'বাঁধিয়! গুসানাকে দিল। কম্প দিয়! দ্বর 
আসিবার ঘণ্টা খানেক আগে চিনির ঠুডিতে করিয়। তিন 

দিনে তিনটা পুরিয়৷ খাইতে বলিল। অন্ত্দটির কি আশ্চর্য্য 
শক্তি! একেই যথার্থ ব্রহ্মান্থা বলিতে হয়। প্রথম দিন 

অস্থ্দ খাইয়। নামে মাত্র কম্প হুইল। স্বরও খুব কম 
হইল। তার পর দিন মোটেই কম্প হইল না, জ্বরও আসিল 

না। তার পর দিন, কেবল নিয়ম পাঁলিবার জণ্ঠে অন্ুদ, 

খাইলাম ; নৈলে খাইবার দরকার ছিল না। কখনও যে জর 
হইছিল, সে দিন তাও বোধ হইল না। আমাকে আর 

কোনও অস্থুদ খাইতে হয় নাই । "সেই তিন দিন যা খাইয়া- 
ছিলাম। সে বছর আমার জ্বর হইছিল কি নাঃ বলিতে 

পারি না। এখন জিজ্ভাসা করি, এমন কম্প-জ্বরে কুই- 

নাইন্ খাঁওয়াইয়! কি এমন চটক দেখাইতে পাঁর ? কখনই 
না। তা যদি পারিতে, তবে অত বাঁধা-বাঁধি করিয়া € ৬০-_- 

৬৩র পাত দেখ ) কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিতে ন|। 

এখন তবে জানিলে যে, কুইনাইন্ নৈলেও সবিরাম: 
জ্বরের বেশ চিঁকশুসা করিতে পারা যাঁয়। কুইনাইন্ নৈলে 
চলিবে না--এ কথা মুখেও আনিও না।. কেন না, কুই- 

'মাইন্ আমাদের দেশী অনু নয়। মাকিন দেশ ( আমেরিক| ) 
থেকে কুইনাইন না! আসিলে, এ দেশের লোকের জ্বরের 



কুইনাইনের চেয়েও আমাদের দেশে ভাল গাছড়া অন্থ্দ আছে। ১১৩ 

চিকিতসা হইবে না! একি অসঙ্গত কথা! ঈশ্বর এক দেশে 

রোগ দিলেন, আর এক দেশে তার অস্ুদ স্যণ্টি করিলেন ! 

এ কি কখনও সম্ভব হয়? কখনই না। কুইনাইনের চেয়েও 

যে আমাদের দেশে ভাল গাছড়া অস্থদ নাই, তার প্রমাণ 

কি? কে,কটা অন্ুদ খুঁজিয়? বাহির করিয়াছে ? যদি 
কোনও দেশে কোনও রোগের, কোনও ভাল জন্থদ থাকে, 

তবে সে এ দেশেই আছে। কেন না, আর কোনও দেশে 
£গত রোগও নাই, এত গাছড়া অসুদও নাই । 

পুরাণ-জুরের চিকিত্সায় যেখানে দেখিবে, কুইনাইন্ 

দিয়া নেশ উপকার হইতেছে না, সেখানে আসের্নিক 

(শেকো ) দিবে । কার্নবনেট অব ফ্যামোনিয়ুর সঙ্গে দিলে 

জাসেনিকের তেজ বাড়ে। কার্বনেট অব য়্যামোনিয়ার 

সঙ্গে আর্সেনিক যেমন করিয়! দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া 

দিলাম। ৯ 

কার্ধটনট অব য্যামোনিয়া, কত ৩০ গ্রেন্ 

লাইকর আসেনিকেলিম ৩৬ মিনিম 

হিম জল রর ৬ত্তন্ন : 

একত্র মিশাইস়্া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬ট! দাগ কাটিয়। দেও। যখন 

বর না থাকিবে, ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ 

খাওয়াইবে | | | 
অন্থ্দ্দে আর্সে'নিকের গুঁড়োও বাবহার করা বায়, 

আরোকও ব্যবহার কর! যায়। গুড়ো আর্সেনিকের মাত্র 

এক গ্রেমের ১২ ভাগের এফ ভাগ থেকে সিকি গ্রেন্। 



১১৪ সবিরাম-জরের চিকিৎসায় কুইনাইনের বদলে আসেনিক ব্যবহার । 

আর্সেনিকের আরোকের মাত্রা ২ ফোটা! থেকে ৮ ফোটা 

কি ১০ ফোটা । গুড়ো আসনিক ব্যবহার করিয়া, 
যেখানে বেশ উপকার না পাবে, সেখানে আসে নিকের 

আরোক বাঁবহার করিবে। আর্সেনিকের আরোককে লাই- 

কর আর্সেনিকেলিদ বলে।” কুইনাইনে উপকার .ন! হইলে; 
দাম বেশী বলিয়া রোগী কুইনাইন্ কিনিতে না পারিলে; 

পাঁড়াগয়ে গরিব লোকের চিকিৎসায় এ রকম প্রায়ই ঘটে 

-_কুইনাইনের বদলে আর্সেনিক ব্যবহার করিবে। পুরাণ, 
জ্বরে, পিলে, পাত, খুব বড় হইলে, অনেক জায়গায় কুই- 

নাইনের চেয়ে আসেনিক বেশী উপকার হয়। এমন 

সকল জায়গঞ্জয়, খুব কম মাত্রায় গুঁড়ো আর্সেনিক ব্যবহার, 
করিবে। যেখানে কুইনাইনেও উপকার পাবে না, আর্সে- 
নিকেও উপকার পাবে না, সেখানে কুইনাইন আর আর্সেনিক 

একত্র দিবে । তা হইলেই ফল গাবে। 

আর্সেনিক ( শেঁকো।) আমাদের দেশী অস্থুদ। *ইনাইন্ 
আহ্বাদের দেশী অসুদ নয়। আর্সেনিক সম্ত।। কুইনাইন 

দামী। গরিব লোকে কুইনাইন কিনিয়! খাইতে পারে না। 

আসেনিক সকলেই কিনিতে পারে । আসে? নিক খাইতে 

তত বিকট নয় । কুইনাইন্ ভয়ানক বিকট! আর্সেনিক 
অল্প খাইলেই কাজ হয়। কুইনাইন অনেক খাইতে হুয়।, 

কুইনাইন ম্যালোরয়া-জ্বরের যেমন ব্রশ্ধান্ত্, আর্সেনিক .সেই 

রকম ব্রন্ষান্্র। তবে কুইনাইনেরই বা এত আদর..কেন? 

আঁর আরেনিকেরই প্রতিংবা এত অশ্রদ্ধ! কেন ?. 
এর উত্তর এক কথায় দিতেছি । -অন্ুর্দের রথ! চুলোয় 



বৈগ্ভদের এত অনাদর কেন? ১১৫ 

যাক্। দেশী কোন্ জিনিলটের আদর আছে? দেশী কাপ 

ডের এত অনাদর কেন? বিলিতি কাপড়ের চেয়ে বেশী 

টেকে, তবু লোকে বিলিতি কাপড় কেনে। যদি বল, 

বিলিতি কাপড় সম্ত। । তা যে জিনিষের খরিদদার অনেক, 

তা সস্ত। দেওয়! যায় । যত লোকে বিলিতি 'কাপড় কেনে, 
তারা ষ্দি দকলে দেশী কাপড় কিনিয়া পরে, তবে দেশী 

কাপড় সম্তাও হয়, আর দেশী কাপড়ের অবস্থাও ভাল হয়। 
বিলিতি কাপড় যে রকম ছেড়ে, তাতে তার সমস্ত দ্রাম 

পোষাইয়। ষায়। যে জিনিষের আদর নাই, তার উন্নতিও 

নাই।--আমাদের দেশে এখন যে ভাল বৈদ্ প্রায় মেলে 

না, তার কারণ কি? মিলিবে কেন? বৈদ্বদের কি আর 
তেধন আদর আছে? রোগ হইলেই ডাক্তার দেখায়। 

ডাক্তারি অন্থ্দ খাঁয়। এ অবস্থায়, বৈষ্ঠদেরও ছেলেদের 
ডাক্তারি না শিখাইলে চলে না দিন চলা ত চাই। এতে 

আর আজ বৈদ্ধ মিলিবে, কেন? যার আদর নাই, তার 

উন্নতিও নাই। এতেই বৈছ্া শান্্রটাই লোপ পাইয়া যাই. 

বাৰ মত হইল,।-_ডাক্তারি শিখিলে, শরীরের মধ্যে কোথায় 

কি আছে জানিতে পারিলে, কেমন করিয়া রোগ চিনিতে 

হর শিখিলে, অন্থুদের গুণ অগুণ পরীক্ষ! করিতে শিখিলে, 

আপনার দেশের চিকিসা শাস্ত্র উন্নতি কর যে, দেশের 

লোক গুলে বাচুক। ডাক্তারি চিকিৎসায়, আমাদের 

দেশের লোক ধনে প্রাণে গেল। ড।ক্তারের বিজিট আর, 

মহুদের দাম দিতে লোকে মারা *গেল। প্রাণের দায়ে 
করে কি? ঘটি" বাটি ধাধ। দিয়াও চিকিশ্স। করায়। 



১১৬ আগেকার বৈষ্যদের দর্শনির নিয়ম | 

একটা সামান্যঃজ্বরেও ৮টা টাক! খরচ. ন৷ করিলে, ডাক্তুর 

দেখানও হয় না, ডাক্তরি অস্ুদও খাওয়ান হয় না! এক 
শিশি ফীবর মিকৃশ্চরের দাম ছু টাকা। এক শিশি কুই 

নাইন্ মিক্শ্টরের দাম ছু টাকা। তার ডাক্তরের ২ টো 

বিজিট ৪ চারি 'টাকা। এরই মধ্যে ডাক্তর যদ্দি একটু 
দয়ালু হন, তবেই রোগী ৮ টাকায় পার পায়। নৈলে, 
তিনি অমনি বলিয়। বসেন, আমি আর এক বার না দেখিলে 

অন্ন পথ্য দিতে পারিব ন!। পাড়াগীয়ে ডাক্তরেরা বিজিট, 

কম লন সত্য, কিন্তু তার! অন্থদে তা পোবাইয়। লন। এতে 

আমাদের দেশের লোকে আর কেমন করিয়া বাঁচে? একে 

খান্ভ সামগ্রী দুম্মল্য, তাতে চিকিৎসায় এই ব্যয়। নিত্য 
রোগ, নিত্য এই ব্যয়। এতেই লোকের একবারে অচল, 

হইয় উঠিয়াছে। 
আগে বেশ নিয়ম ছিল। যার যেমন অবস্থা, তার 

কাছে তেমনি লইয়া বৈদ্ভ সন্ত্রষটী হইতেন |. .£কউ 
প্রথম দিন আট আনা দিয়া আরোগ্য স্নান করিয়।. আর 
আঁট আনা দ্িত। কেউ বা ছু বারে আট আন! দিত। 
বৈদ্য'১৫ দিনেই হোক, আর এক মাসেই হোক, ধার কাছে 

ছু বারে ছু টাকা লইতেন, সে রকম লোকের কাছে, ডাক্ত- 

রেরা প্রথম দিনেই বিজিটে আর অস্ত্রদে আট টাক! আদার 

করিয়। লন। আধমাদের দেশের লোকের যে দুরবস্থ। 
রোগের যে রকম বুদ্ধি, তাতে আগেকার চিকিতসার নিয়ম 

ফের চলিত না হইলে আর রক্ষা নাই।-_-যদি বল, তুমি ত 

নিজেই ডাক্তর; তবে .কেন, ডাক্তরের আর ভাক্তরি 
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চকিৎসার নিন্দা! করিতেছ ? এ ত নিন্দার কথা নয়। 

এ ঘে সত্য কথা। সত্য কথা বলিতে দোষ কি? তা 

নজর হইলে বলিতে হয়। আমাদের দেশের পোনর 

সানা উনিশ গণ্ডা লোক নিঃস্ব । অনেক কষ্টে পরিবার 

প্রতিপালন কূরে।- ডাঁক্জারি চিক্িগুসায় যে খরচ, তারা ত৷ 

দয় উঠিতে, পারে না? কঞ্চির. কলম, কয়লার কালি, 

চাল পাতা, 'আর কলার পাতা, যে দেশের লোকের লেখা 

ড়। শিখিবার উপকরণ, রোগের চিকিৎসায় সে দেশের 

'লাকের কি এত ব্যয় কর! সম্ভব ? কখনই না। তাতেই 

1লি ডাক্তারের দেশী অস্ুদ ব্যবহার করিতে আরম্ত করি- 

বেই ভাল হয়। 

- *ডাক্তারের৷ বিলাতী অস্ত্রদের বদলে, দেশী অস্থদ ব্যবহার 
₹$রিলে, কত কম খরচে যে গরিব লোকের জীবন রক্ষা হয়, 
5 বলা যায় না। যদি বল*্ইংরিজি অস্থুদে ব্যামো যত 

| সাঞ্রে দেশী অস্থুদে ,তেমন হয় না। তেমন হয় না, 

ক করিয়া জানিলে ? সাহেবেরা যে রকম চেষ্টা করিয়ঠ 
তাহাদের দেশের অস্থদের এমন সকল ভাল ভাল গুণ বাহির 
করিয়াছেন, তৌমরা সেই রকম করিয়া দেশী অন্থদের গুণ 

বাহির কর দেখি__কেমন না দেশী অন্দে কাজ হয় ১ 
ডাক্তারি শিখে, যদি দেশী অন্ুদ ব্যবহার ন! করিলে, আর 

দেশী চিকিৎসার উন্নতি না করিলে, তবে দেশের কি উপ- 
পারে আদিলে ? 

তার পর বলি। সবিরাম-্ররের দেশী অন্থ্দ আর" 
ধাছে কি নাছ অন্থদ অনেক আছে। তার মধ্যে) 



১১৮ হীরেকশও সবিরাম-জরের ভাল অনুদ । 

এখানে যে কটার কথা বলিলাম, সেই কটা অন্থুদই 

প্রধান । ্ 

২। হীরাকশ-_হীরেকশকে ইংরেজিতে সলফেট্ অব 
আয়র্ণ বলে। হীরেকশও সবিরাম-জ্বরের একটা ভাল 

অন্থদ। পিলে' থাকিলে গ অন্তদে যেমন উপকার হয়, 

তেমন আর কোন অন্দে হয় না। পিলে-স্বরের কথ 

যখন বলিব, তখন এ অন্তুদের কথা ভাল করিয়া বলিব । 
গরিব দুঃখী, যার! কুইনাইন্ কিনিয়! খাইতে পারে নাঁ,. 

তাদের কুইনাইন্ হীরেকশ। নীচে যে অস্ুদটী লিখিয়! 

দিলাম, সেই অস্তুদ দিয়া অনেক কাঙাল গরিবের'সবিরাম- 

জ্বর ভাল করিছি। এ. অস্থ্দটা পাড়াগীয়ের ডাক্তারের! . 

সর্ববদ! ব্যবহার করেন ত ভাল হয়। কেন না, পয়সা খরচ 

করিয়৷ অন্থুদ খাইতে পারে, এমন রোগী তাহাদের খুব কম 

জোটে । ফল কথা, মনে করিলে পাড়াগায়ের ডাক্তারের 

কাঙাল গরিবের যেমন উপকার, করিতে পারেনএসতেমন 

আরু কেউ নয়। 

* সলফেটু অব আয়র্ণ (হীরেকশ ) ..৮ * ৩০ গ্রেন 

ডাইলিযুট, সলফিষুরিক্ যাসিভ **" ১ ডাম 

ইনফিরুসন্ কোআশিয়া ** ২ ১২ ওক্স 

একত্রে মিশাইয়া একট! শিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়। দাও। 
জর-বিচ্ছেদে। এক এক দাগ রোজ ৩৪ বার 'করিয। 

খাইবে। অনেক দিনের পুরাণ পিলে-ভ্বরও এতে বেশ 

লারে। | ্ 
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হীরেকশের আরও অনেক গুণ আছে। আর আর 

সব মন্দের কথা যখন বলিব তখনই সে সব কথা বলিব। 

৩। নাটার বিচির শাস--এ অন্ুুদ্টীকে আমাদের 

দেশী কুইনাইন্ বলিলেও চলে। যথার্থই এ কুইনাইনের 
নত কাজ কুরে । নাঁটার বিটির শাঁস রৌদ্রে শুকাও । 
তার পর বেশ করিয়া গুঁট্ডা কর। এই গুড়ো ৫রতি 
(১০ গ্রেন্), আর গোল মরিচের গুড়ো ১ রতি (২গ্রেন) 

একত্র মিশাইয়। একট। পুরিয়া বাধ। এই রকম হিসাব 

করিয়া! যতগুলি ইচ্ছা তত গুলি পুরিয়। তয়ের করিতে 

পার। *জ্র-বিচ্ছেদে, এই পুরিয়া রোজ ৩।৪ট1 করিয়া 

খাইলে জ্বর বন্ধ হয়। এক একটা পুরিয়ার সঙ্গে এক রতি 

( ই গ্রেন) করিয়া হারেকশের গুড়ে মিশাইলে, অস্থুদের 

তেজ আরও বাড়ে । হীরেকশের কথা এই মাত্র বলিছি। 

এই পুরিয়া চিরতা-ভিজার * জলের সঙ্গে খাইলে খুব উপ- 

কার জধা। হীরেকশ-মিশীনে! এই. পুরিয়। পুরাণ পিলে 

ভ্রেরও খুব অন্ুদ। নাটার বিচি প্বরের এম্নি অন্ুদ 

যে সাহেবদের কেতাবে পধ্যন্ত উঠেছে। কিন্তু আমাদের 
কাছে এর তেমন আদর নাই। এ যদি বিলিতি অনু 

হইত, তবে এর আদরের সীমা থাকিত না। বিলিতি অন্ু- 
দেই ত আমাদের মাথা থাইতেছে। ডাক্তারের ভাবেন. 

দেশী অন্দে কোন ব্যামোই সারে না । তাঁদের এই ভুলেই 
ত আমাদের দেশের লোকের এমন দুর্দশা হইজেছে। 

চারি পয়সা .খরচ করিলে যে রোগউ!' সারে, চার টাক1 খরচ 
করিয়াও তার! সেঁ রোগ থেকে. অব্যাহতি পায় না। 



১২০ পাঁড়াগায়ে কুইনাইনের চেয়ে নাটার বিচির আদর কর! উচিত । 

কেউ কেউ বলেন, নাটার বিচি চেয়েও নাটার শিকর 

জ্বরের আরও ভাল অস্থুদ। 

পাড়াায়ে ধারা ডাক্তারি করেন, কুইনাইনের চেয়ে 

তীর্দের নাটার বিচির আদর করা উচিত। কেন না, কুই- 

নাইন্ কিনিয়া খাইতে পাঁরে, এমন রোগী উ/দের খুব কম 
জোটে । তবে কুইনাইন্ ছাড়া আর জ্বরের অস্থ্দ নাই, 
ডাক্তারে এ কথা বলিলে, তারা ঘটা বাটি বেচিয়াও অস্থদের 
দাম দেয়! অন্রদের দাম দিতে পারিবে না বলিয়!, 

অনেকে ডাক্তারের কাছেও যায় না। ডাক্তারের কাছে 

গেলেই, এখনি বলিবে, অন্ুদের দাম দেড় টাকা লইয়া 

আইস । কিন্তু দেড়টাকা আমি কখনও এক জায়গায় 
দেখি নাই। পাড়ার্গায়ে এই রকম রোগীই বেশী । পাঁড়া- 
গীয়ের ডাক্তারের দেশী মস্থদ তয়ের করিয়া, দ্ু আনা, চারি 

আনায় যদি এক একটী রোগী ফুরাইয়া লন, তবে তাদের 
যে কত রোগী জোটে, তা বলাষায় না। মোঁটের উপর 

তদের ঢের আয় হয়। অথচ কাঁডাল গরিব লোক অবাধে 

বাঁচিয়া যার়। দেড় টাকা, ছু টাক! দিয়া অন কিনিতে 

পারে, এমন রোগী যদি মাসে দশটা জোটে, তবে তিনি 

অস্থুদদ বেচিয়া মাসে বড় জোর ১৫ টাকা, কি ২০ টাকা 

পান। কিন্ত চারি আনার জন্থদের খরিদদার যদি রোজ 
১৪টা জোটে, তবে মাসে তিনি ৭৫ টাকা পান। এডে 

তীর নাম, যশ, ধর্ম, অর্থ সবই হয়। ্ 
81 মিম_-আন্দেনিক (শে'কো) আর সিংকোনা 

সবিরাম-তরেঘর় যেমন 'আন্ুদ, নিমও প্রীয় সেই, রকম। 



সিংকোনার চেয়ে নিমের ছাল কম অনু নয়। ১২১ 

মের ছাল শুকাইয়। গুাড়ে। করিয়া, স্বর বিচ্ছেদে ৩৪ 

বণ্ট। অন্তর খাওয়াইলে, জ্বর আসা বারণ হয়। এই 

গুঁড়ো এক এক বারে এক ডাাম (৩০ রতি) করিয়। 

বাওয়াইতে হয়। ভারি জ্বরের চেয়ে, সামান্য জ্বরেই 

নিমের ছালে বেশী উপকার হয় & নিমের জ্দল ভারি বল- 

কারক (টন্নিক )। জ্বর সারিয়! গেলে, রোগী যখন বড় 
কাহিল থাকে, তখন ঘর্দি রোজ ছু বার কি তিনরার করিয়! 

তাকে নিমের ছালের পাচন খাওয়াও, তবে তার গায়ে খুব 

শীঘ্র বল হয়। এই পাচন এক এক বারে এক ছটাক 
করিয়। খাইতে হয়। আবার ত্বর-বিচ্ছেদে যদি এই 'পাচন 

দু ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেও, তবে জ্বর আসাঁও বারণ হয়। 
শবই দেখ, নিমের ছাল জ্বরের কি চমত্কার অনুদ। 

সিংকোনার চেয়ে কোনও মতে কম নয়। এমন জিনিশ 

থাকিতে, আমরা হা মিংকোনা, যে সিংকোন৷ করিয়া 

বেড়াই ৮. শুদু জ্বরের অন্দ কি? নিম যে কত রোগের 

মন্দ, তা বলা যায় না। নিমের ছাল, নিমের ফল, নিমের 
পাতা, এ সবই অস্থদে লাগে। আমাদের দেশে একটা . 

প্রবাদ আছে-১ “নিম নিশিন্দে যেথা, মানুষ মরে সেথা ?£ 
এ কথাটা নিতান্ত উপহাস করিয়! উড়িয়৷ দেওয়া হবে না। 

এর বেশ অর্থ আছে। নিম আর নিশিন্দে এত রোগের 

অন্দ যে, নিম নিশিন্দে থাকিতে রোগে মানুষ মরে না। 

এমন জিনিষ আমাদের দেশে বাড়ীতে বাড়ীতে থাকিতে, 
আমেরিকাতেই বা যাই কেন? আর বিলেতেই বা যাই'" 

কেন? নিমের খ্ছায়ায় থাকিলে ব্যামো সারে। নিমের 



১২২ নিমের গুপ কত, কে বলিতে পারে। 

হাওয়ায় ব্যামে৷ সারে। নিমের ছড়ি হাতে করিলে ব্যাষে৷ 

সারে। নিমের পাতা খাইলে কুড়ি ভাল হয়। নিমের 

পাতার পুল্টিশেতে আব আর ঘ! ভাল হয়। নিমের ছাল: 
খাইলে জ্বর ভাল হয়। নিমের ফলের তৈল খাইলে কৃমি 

ভাল হয়। সেই তেল ম্বাখিলে কি মালিশ করিলে বাত 

ভাল হয়। রোঁদ্রে মাথা ধরিলে, সেই তেল মাথায় দিলে, 
মাথ ধর! সারে। সেই তেল পচ! ঘায়ে দিলে ঘা ভাল 

হয়। চারা গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে, এক রকম মিষ্টি 
রস পাওয়া যায়। সেই রস ঘরে রাখিলে এক রকম মদ 
তয়ের হয়। এই মদকে নিমের মদ বলে। আধ ছটাক 
করিয়া এই মদ রোজ সকালে খাইলে, বেশ পরিপাক হয়, 
আর খিদে বাড়ে। যে গাছের এত গুণ, সে গাছ, ,যে 

দেশের লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে আছে, দে দেশের লোক 

আবার অন্থদের জন্যে বিদেশে যায়? আর কোনও 

দেশের লোক বলুক দেখি যে, “নিম গাছের যে স্সুব গুণ 
বলিলে, আমাদের দেশে এক রকম গাছ আছে, সে গাছে- 
রও সেই সব গুণ আছে ।” নিমের যে কটা গুণ আমি 

জীনিতাম তাই বলিলাম। এ গ্রাছের যে'আর কত গুণ 

আছে, তা কে জানে? নিমের গুণ যদি সব খুলিয়া লিখি, 

তবে তাতে বড় একখান বৈ তয়ের হয়। বেশী কথা আর 

কিবলিব? «* 

নিমের ছালের পাচন যেমন ০ তয়ের করিতে ভয় 

নীচে তা লিখিয়া দিলাম ৪-- 

এক ছটাক নিমের ছাল হামাম দিস্তেতে খেতে করিয়া, 



নিমের পাচন কেমন করিয়া তয়ের করে। ১২৩ 

ণক সের জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ কর। তার পর খুব গরম 

রাকিতে থাকিতে ছাঁকিয়া লও । গ্রীত্ম কালে এই পাচন 
রাজ তয়ের করিতে হয় ; নৈলে পচিয়া যায় ।. 

সাহেবের সিংকোনার গাছ থেকে যত রকম অস্থাদ 

চয়ের করিয়াছেন, নিম গাছ থেকেও, আমাদের সেই সব 
রকম অস্থদ তয়ের করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের 

এ লব চেষ্টা থাকিলে ভাবনা] কি? তা হইলে কথায় 

কুর্থায় বিলেতে দৌড়িতে হইত নাঁ। এ সব চেষ্টা থাকিবে 

কি? আমরা কি অন্যের ভাবন| ভাবি? তা হইলে কি 

আর আমাদের দেশের এমন দুর্দশা! হইত ? সাহেবের 
ধিলেত থেকে আসিয়া, আমাদের দেশের যে অস্থদের ষে 

গুণ” বলিয়া গেল, আর আজ ৪০ বছর হইল, মেডিকেল 

কলেজ হইয়ছে, কত হাজার হাজার বাঙ্গালি ডাক্তর হইয়৷ 

গেল। এ পধ্যস্ত দেশী অগ্কুদের এক খান! ভাল বাঙ্গাল 

বই তয়েখ্ধ হইল না! একি কম ছুঃখের কথা? বড় বড় 

সব ডাক্তরেরা চাদ! করিয়া টাঁকা তুলিয়া, বড় বড় সভা 
করিয়াছেন। , মেডিকেল কলেজেও যে ইংরিজি, যে পড়া: 

এ সব সভাতেও সেই ইং রিজি, সেই পড়া, তবে আর আমা- 

দের গরিব বাঙ্গাল! চিকিৎসার কেমন করিয়া! উন্নতি হইবে? 

জার কাঙ্গাল গরিব লোকেই বা কেমন করিয়। বাচিবে ?. 

তাদের সেই ডাক্তরি চিকিৎস, আর বিলিতি অস্থুদ বৈ আর 

উপায় রৈল না। কৃতি হইয়া যদি দীন দুঃখী মা বাপের 

ছুঃখ না ঘুচাইলে, তবে তোমার বিভ্তাতেই বা কাজ কি?' 
বাঁচিয়। থাকাতেই বা ফল কি? তেমনি ডাক্তরি শিখিয়। 



১২৪ , গুল । 

যদি দেশী চিকিৎসার উন্নতি না করিলে, তবে তোমার 

ডাক্তরিতেই বা কাজ কি? আর বাঁচিয়া থাকারই বা 

ফল কি? সাহেবের দেখ, আমাদের দেশের হিতের জন্যে 

কত হ্যস্ত। সাহেবদের দ্েখিয়াও আমাদের জ্ঞান হয় না। 

একি কম দুঃখের কথা ? “এ সব কথায় আর কাজ নাই। 
ঢের বলিছি, আর বলিব না। আর বলিলে পাছে ধান 

ভানিতে শিবের গীত হয়। কিন্তু শিবের গীত কিছু না 
গ্রাইলেও চলে না। 

৫। গুলঞ্চ--যে জ্বর রোজ আসে, সে জ্বরের শীত বা 
কম্প আরম্ত হইতেই, যদি গুলঞ্ের ক্াথ, কি পাঁচন এক 

বারে অনেক খানি খাওয়াইয়া দেও, তবে শীত বা কম্প 

এক বারে বারণ হয়। কিন্তু জ্বর আসা বারণ হয় ন। 

জ্বরের তেজও খাটে! হয় না, যাতনাও কমে না। এর 
আগেই বলিছি, (১৮--১৯র "পাতে ) যে, কম্প আরম্ত 

হইতেই, কি কম্প হওয়ার পরেও, আধ ছটাক জলের সঙ্গে 
৭«।৭৫ ফোটা লডেনম (টিংচর ওপিয়াই ) খাওয়াইয়। 

দিলে, প্রায় তখনই কম্প নিবারণ হয়।, তবেই দেখ, 

আফিং আর গুলঞ্চ, দুটিই কম্প নিবারণের অতি চমণ্কার 
অন্থুদ। আফিডে আর একটী উপকার হয়-জ্বরের যাতনা 

কমে, গুলঞ্চে তা হয় না। গুলঞ্চ শুছু কম্পেরই উপকার 

করে, ভ্বরের কোনও 'উপকার করে না। গুলঞ্চের এটা 
অতি অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে। | 

গুলঞ্চের ফাটা €থকে চিনির মত্ত এক রকম জিনিস 

তয়ের হয়। তাকে গুলঞ্চের পালো বা ৭গুলঞ্চের চিনি 



খু'জিলে সৌণার ভারতে কি না! মিলে? ১২৫ 

বলে। গুলঞ্চের পালো ব! চিনি কেমন করিয়। তয়ের 

করিতে হয়, পাঁড়ার্গায়ের প্রায় সকলেই তা জানেন। 

কম্পের জন্য, গুলঞ্চের পালো তয়ের করিয়৷ রাখ! ভাল। 

তার পর বলি, গুলঞ্চ থেকে কিকি তয়ের হয়।* গুলঞ্চের 

কলাখ ( ইন্ফিয়ুশন্ ) হয়, পাচন ( চ্ডিককৃশন্ )*হয়, গ্রব্ষ্ক্টি 

হয়, টিংচর হয়, আর পালো বা চিনি হয়। 

গুল আর কলম্বো এক জাতি। যে সৰ রোগে 

কলম্বো ব্যবহার করা যায়, গুলঞ্ও সেই সব রোগে ব্যবহার 

করিলে খুব উপকার হয়। গুলঞ্চকে আমাদের দেশী 

কলম্বে। ব্লিলেই হয়। 

যে সব ভাল ভাল ইংরিজি অনুদ্দ আমাদের জান! 

অঠছে, খু'জিলে তার চেয়েও ভাল ভাল দেশী অন্থুদ মিলে। 

সোণার ভারতে কিসের অমিল ? আমেরিকায় সিংকোনার 

গাছ পাওয়া গিয়াছে । সক্রলের বিশ্বাস পৃথিবীতে তেমন 
গাছ স্তার নাই। কিন্তু ভারতে যে সিংকোনার চেয়েও 

ভরের ভাল অস্ুদ নাই, এমন কথা কখনই বলা উচিত নয়। 

আমরা দেশী অন্থদদের কোনও খোজ খবরও রাখি না. 

কোনও ধারও ধারি না। আমর! ঘরের লক্ষ্মী পা! দিয়া 
ঠেলি। নৈলে, আমাদের এমন দুর্দশ! ? 

এ পধ্যস্ত ত.ত্বরের কেবল অন্থদ বিশ্ুদেরই কথা বলি" 

লীম। পথ্যের কথা এখনও ক বলি নাই। এখন 

তাই বলিব। 

পথ্য--আজ কাল মেয়েরাও আনে ধে, ব্যার্মো হইলে, 
রোগীকে সাগু* আর র়ল্যারারুট' দিতে হয়। জাগুর চেয়ে 



৯২৬ পথ্য--রোগীকে কি নিয়মে পথ্য দিতে হয়। 

য্যারারুট আরও হাল.কি। জল দিয় সাগ্ড তয়ের করিয়া 
তাতে একটু ছুধ আর মিছরির গুড়ো দিলে, রোগীর পথ্য 
বলিয়। সাগুতে আর ঘুণ। থাকে না । গ্যারারুটও এই 

রকম করিয়া তয়ের করিবে । রোগীকে কি নিয়মে পথা 

দিতে হয়, সকলে তা .বেশ জানেন না। সহজ মানুষে 

যেমন এক বারে পেট ভরিয়৷ খায়, রোগীকে সে রকম 

খাইতে দেওয়া হবে না। কেন না, রোগ হইলে অগ্মিমান্দ্য 

হয়। পেট ভরিয়া খাইলে পরিপাক হয় না। য| আহার 

করিলে, ত| পরিপাক না হইলে, পেটের অন্থখ হইতে 

পারে, পেট ভার হইতে পারে, পেট ফাঁপিতে পারে; 

পেট নাবিতে পারে। এই জন্টে, রোগীকে ছু বারের 
জায়গায় চারি বার খাইতে দিবে। তবু এক বারে পেট 
ভরিয়া খাইতে দিবে না। রোগে অস্থ্দও যেমন দরকার 

পথ্যও তেমনি দরকার। যেমন রোগ, তার মত অনুপ না 

পড়িলে, রোগ্ সারে না। তেমনি, উপযুক্ত এ্রাথ্য না 

পাইলে, রোগী শীঘ্র ছুর্ববল আর কাবু হইয়৷ পড়ে। রোগী 

যত দুর্বল হইয়া! পড়ে, রোগ তত চাপিয়। ধরে । এই জন্যে 

সকল রোগেই, রোগীর বল রাখিয়া চিকিওস! করিবে 

বিশেষ যে রোগের ভোগ অনেক দিন, সে রোগে ভাল 

রকম পথ্য চাই। যে চিকিৎসক রোগীর বল রাখিয়া 

চিকিৎসা করেন, অন্দের চেয়ে পথ্যের দিকে বেশী নজর 

রাখেন, তার হাতে রোগী কম মারা যায়। .যেখানে 

দেখিবে, রোগী ভারি দুর্বল আর কাবু হুইয়৷ পড়িয়াছে, 

সেখানে শুদু সাণ্ড আর য্যারারুট দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে 



পথ্য-_খৈ, মিছ.রি, বাতাস! মন্দ পথ্য নয়। ১২৭ 

না। এ রকম করিয়া দুধ আর মিছরির গু'ড়ে- দিয়া সাগু 

আর ফ্যারারুট ত.দিবেই। তা ছাড়া, এক বন্ধ! ছুধও মাঝে 

মাঝে খাইতে 'দিরে। সবিরাম-্ধরে গোড়! থেকে ভাল 

চিকিৎসা হইলে, রোগী সগ্ভ আরাম হয়। এই জন্যে, এ 
স্বরে পথ্যের তত ধরাধর করিতে হয় না। তবে জ্বর পুরণ 

হইলে, রোগী কাহিল হইয়া! পড়িলে, পথ্যের ধরাধর কর! 
দরকার । ' £&র পর, এ সব ভাল করিয়া বলিব। 

আজ্ কাল. বৈগ্ভরাও রোগে সাগু আর র্যারারুট পথ্য 
“য়া থাকেন । আগে জরে খে, মিছরি, আর বাতাস! পথ্য 

দিবার নিয়ম ছিল। আজও পাড়াগায়ে অনেক জায়গায় 
সে নিয়ম আছে। খে, মিছরি, বাতাসা মন্দ পথ্য নয়। 
কিন্ত এ রকম পথ্য বড় জোর ছু. এক দিন চলে। শুছু 

এর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, রোগী শীঘ্রই দুর্বল হইয়া 

পড়ে। | 

পেট-ফণপা থাকিলে সাগু, য় রারুট, খৈ, ঘৰ (বালি) 
এসব পথ্য দেওয়া ভাল" নয়। দিলে পেট-ফণপ! বাড়ে। 
পেট-ফণাপা থাকিলে তবে কি পথ্য দিবে? মাংসের কাথ . 
দিবে। যদি বল, মাংসের কাথ দেওয়া সহজ নয় । গরিব 

ছুঃখী লোকের ত এ পথ্য হইতেই পাঁরে ন। পাড়াগীয়ে 
মাংদ মিলনই কঠিন। রোজ একট! পাঁটা না মারিতে 
পারিলে আর হয় না।. সহরে মাংস বিক্রী,হয়। দশবার 
পয়স৷ খরচ করিলেই রোগীকে মাংসের ক্বাথ দেওয়া যায়। 

কিন্তু পাঁড়ার্গীয়ে রোগীরা তা কোথায় পাবে ? «এ কথা, 
সত্য। মাংসের কাথ দেওয়া যেখানে, নিতান্ত অস্ৃবিধা 



১২৮ ' “মাংসের কা থ.। 

দেখিবে, সেখানে তিন ভাগ বন্ধা হধধে এক ভাগ চুণের 
জল মিশাইয়া, রোগীকে তাই খাইতে দ্িবে। চুপের জলকে 

ইংরিজিতে লাইম্ ওয়ার বলে। 'লাইম্ ওয়াটর্ কেমন 

করিয়া তয়ের' করিতে হয়, এর পর।'ঝলিব ।' 

পাঁটার মুংস নৈলে যে, মাৎসের ক্কাথ তয়ের হয় না, 
তা নয়। পাখীর মাংসেও বেশ ক্কাথ তয়ের হয়। মুসলমান্ 

রোগীর চিকিৎসায়, মাংসের ক্বাথ ব্যবস্থা ক্র সহজ । 

মুর্গর শুরুয়৷ দিও বলিলেই তারা সব বুঝিয়া লয়। এ 

ছাড়া, মুর্গি পোষে না, এমন মুসলমান নাই বলিলেই হয়। 
কিন্তু হিন্দু রোগীর সে. ব্যবস্থায় চলে না। পাড়ার্গায়ে 

কৈতর সব জায়গাতেই মেলে। কৈতরের মাংসের ক্বাথ 
রুরিয়া দিলেই বেশ হয়।॥ তবেই দেখ, রোগীকে মাংসের 

ফাথ দিবার নিতান্ত দরকার হইলে, পাঁড়ী্গায়েতেও 
দেওয়া যায়। আর তাঁর জন্যে, বেশী পয়সা খরচ করি- 

ধারও দরকার নাই। ও 

সোজান্বজি জরে মাংসের কাথ দিবার তত দরকার 

নাই। পেট-ফাপা থাকিলে রোগীকে এ রকম চুণের জল- 
মিণন দুধ দিবে। শক্ত জ্বরে রোগী ছুর্ব্বল' তার বড়কাবু 

হুইয়। পড়িলে, তাকে মাংসের কাথ দেওয়া] চাই-ই। এ রকম 

সবরের কথ! এখনই বলিব । 

মাংসের ক্কাথ ফেমন করিয়। ভয়ের করিতে হয়, সকলে 

স্ব] বেশ জানেন না। এই জন্তে,। এখানে তা লিখিয়! 
দিলাম | ০ | ৮ 

বৈদ্বর! যে রকম. করিয়া পাঁচ 'য়ের. করিয়া "থাকেন, 



মাংসের কাথ কেমন করিয়া ভয়ের করে। ১২৯ 

মাংসের ক্কাথও প্রায় সেই রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়। 

পাঁটার মাংসই হোক, আর পাখীর মাংসই হোক, আধ সের 

ওজন করিয়৷, লইবে । মাংসের চর্বিব সব বেশ করিয়া 

বাচিয়া৷ ফেলিয়! দিবে । তার পর বটিতে সেই মাংস খুব 
ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। তার পর, সেই মাংস আর 

হাড় হামাম* দিস্তেতে খুব করিয়া থেঁতো করিবে। তার 

পর, একটা, হাঁড়িতে করিয়া ছু সের ঠাণ্ডা জলে, সেই 

থেঁতো, মাংস, আর হাড়, দু ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। 
সহংিসেতে জল দিবার নিয়ম--যত খানি মাংস, তার চারি 

গুণ জল। তার পর, সেই থেতে মাংস আর হাড় সেই 
জলে সিদ্ধ করিবে । অল্পভ্বালে সিদ্ধ করিবে। তার পর: 

ধ্সিকি আন্দাজ (আধ সের ) জল থাকিতে নামাইবে। 
ঝৌঁলটা একটা পাত্রে টালিবে, আর মাঁংদ একটা পাতরে 
ঢাঁলিয়! কাটি দিয়া বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবে। বেশ 

জুড়াইয়া গেলে, হাঁড়ের কুচি বেশ করিয়া বাঁচিয়া ফেলিবে। 
তার পঁর, সেই সিদ্ধ মাংস খুব করিয়! চট্কাইবে। তার 

পর, সেই চট.কান মাংস একটা মোট! কাপড়ে করিয়া খুব 

করিয়া নিংচ্ে তা থেকে দুধের মত শাদা কাথ বাঞ্ধির 
করিয়। লইবে। এই শাদা কাথ, আর আগেকার আধ 

সের ঝোল একত্র মিশাইয়া, একটা' বড় পাতর-বাটিতে 

রাখিয়৷ দিবে । খানিক পরে দেখিবে যে, সর চর্বিবি ক্কাথের 

উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। সরু গ্যাকড়া দিয়া, বেশ জুত 
বরাত করিয়া, আস্তে আান্তে সব চর্বি উঠাইয়া * লইবে 1, 
তার পর) স্থগঙ্গ করিবার জন্যে, কড়ি প্রমাণ ঘি, খান ছুই 



১৩০ কাথ তয়ের করিবার আগে হিম জলে মাংস কেন ভিজাইতে হয় ? 

তেজপাঁত, আর গোটাকতক মৌরি দিয়া ঝোল খানি সম্বরে 
লইবে। এই করিলেই তোমার ক্কাথ তয়ের হইয়া গেল । 

ধাতু পাত্রে রাখিলে ক্কাথ খারাপ হইয়া যাস্ন। এই জঙন্তে, 

পাথরের বাটিতে রাখিবে। এক খান ফস সরু ন্তাকড়া 
দিয়! ঢাকিয়া রাখিবে। কোন পাত্র দিয়! ঢাকিয়া রাখিলে 

তাতে বাতাস যাইতে পারিবে না। বাতাস না গেলে 
হাপশান আর বটকা বটকা গন্ধ হইবে। ৬.বারে হোক, 
৭ বারে হোক, আর ৮ বারেই হোক, এই ক্কাথ খানি 

রোগীকে সব খাওয়াইয়া। দিবে । রোজ এই রকম করির। 

ক্কাথ তয়ের করিবে । 

যদি বল, সিদ্ধ করিবার আগে ঠাণ্ডা জলে মাংস ভিজা!- 

ইয়া রাখিবার দরকার কি? না ভিজাইয়া রাখিলে কি 
সিদ্ধ হয় না? সিদ্ধ হয় না বলিয়া নয়। ঠাণ্ডা জলে না 
ভিজাইলে মাংসের যে আসল বস্তু, তা বাহির হয় না। 

ভাত পাইলেই মাংসের মধ্যে তা জমিয়া যায়। তার পর 

হাজার সিদ্ধ কর, তা আর বাহির হয় না। এই জন্যে, 

মাংসের ককাথ তয়ের করিতে হইলে, সিদ্ধ করিবার আগে, 

ঠাঞ! জলে মাংস ছু ঘণ্ট! ভিজাইয়া রাখিতে হয়। মাংসের 
ধে আসল বস্তর কথ| বলিলাম, সে বস্তুটা কি? য্যালবিয়ু- 

মেন। ফ্যালবিয়ুমেন ইংরিজি কথা। ডিমের ভিতর 

লালের মত শা এক রকম জিনিস আছে । এই জিনি* 

পকে ইংরিজিতে ফ্যালবিয়ুমেন বলে। তাত পাইলে এও 

জমিয়া যায়। হাঁসের ভিম তাতে দিয়া দেখিয়াছ, খোল 

ছাড়াইয়৷ ফেলিলে, খুব. পুরু, আর শত্ত রকম শাদা একটা 



ম্যালেরিয়া-জরে স্নান ভারি কুপথ্য। ১৩১ 

বস্ত্র দেখিতে পাঁও। এই শীদা বস্তুটার মধ্যে হলদে একটা 
বস্তু আছে। এই হলদে বস্তুটীকে ডিমের কুন্থুম বলে। 
তাত পাইয়!, শাদা বস্তটা এ রকম শক্ত হুইয়। যায়। নৈলে, 

সহজে অমনি টল টল করিতে থাকে । কাঁচা ডিম ভাডিয়া 

দেখিলেই এ বব বেশ জানিজ্েপারা বায়]? মাংসের যে 

আসল বস্তুর কথা বলিতেছিলাম, সে এই শাদা! বস্তু। 

, এই শাঁদ] *বস্তুটা সব জীব জন্তুর রক্তের একটা প্রধান 
জ্িনিস। 

জ্বর ভাল হইয়া! গেলেও, দিন কতক পথ্যের একটু 

ধরাধর করিতে হয়। নৈলে, আবার শীঘ্রই অগ্নিমান্দ্য 
হইয়। যায়। জ্বর থেকে উঠে খুব খিদে হয়। সেই খিদে, 
রাখিয়া খাওয়। চাই। তা হইলে আর অগ্নিমান্দ্য হইতে 
পারে না। খড়ের জ্বালে স্তুদরির চলা দিলে আগুনই 

নিবে যায়; চলা কিছু ধরে না। সেই জ্বালে কঞ্চি, 

বাখারি, কাঠের কুচি দিয়া আগুন, জমকাইয়া দিলে, তবে 
বড় বড় চলা ধরে। তেমনি রোগ থেকে উঠে যে খিদে হয়, 

সে খিদেও খড়ের আগুনের মত। ছুই চারি দিন লঘু: 

আহার করিয়। আগুন জমকাইয়! দিলে, তবে তাতে দ- 

রির চল! ধরিতে পারে । আগুনের এমন তেজ হইলে, 

আগেকার মত আহারাদি করিতে আরম্ত করিবে । তার. 

পর, ্নানের কথা বলি। 

স্ান-_ম্যালেরিয়া-ভ্বরে সান ভারি কুপথ্য। বর বেশ, 
সারিয়। গিয়াছে ।. রোগী ছু বেল! নিয়ম মত বেশ আহার ' 

করিতেছে । গাট়্েতেও বল হইয়াছে। রোগী মনে করিল, 



১৩২ ম্যালেরিয়া-জরে প্রান সয় না । 

আমি বেশ আরাম হইয়াছি। অনেক দিন স্নান করি নাই। 

আজ স্নানটা করিয়। দেখি! এই বলিয়৷ স্নান করিল। 
স্নান করিয়! আহার করিল। বৈকালে একটু মাথ! ধরিল | 

ক্রমে গা' গরম হইতে লাগিল। রাত্রে বেশ জ্বর হুইল। 

তখন তার মনে হইল--আজ স্ানটা! ন! করিলেই ভাল 

ছিল। তাই বা কেমন করিয়৷ জানিব যে, স্নান করিলে 

জ্বর হইবে ! জ্বর সারিয়া গেল। গায়ে বল 'হইল। তবু 

সান সৈবে না! তবে আর কি করিব? ম্যালেরিয়া-জরে 

এ রকম প্রায়ই ঘটিয়া৷ থাকে । ম্যালেরিয়া-জ্বরে সমান সয় 

না। এই জন্যে, বেশ বুৰিয়া সুঝিয়া আরোগ্য-ন্নানের 
ব্যবস্থ! দেওয়। উচিত । পাড়ার্গায়ে দেখিছি, পোনর আনা 

লোক জ্বর থেকে উঠে স্নান করিয়।৷ আঁবার জ্বরে পড়ে। 

এই জন্যে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নানের খুব ধরাধর করা চাই। 

যে চিকিৎসকের এটা বেশ জান! আছে, তার রোগী শীঘ্র 

স্নান করিতে পায় ন!। ছু বেলা আহার করিতেছে। 

কাজ কর্্মও একটু আধটু করিতেছে । কিন্তু স্নান করিতে 
পায় না। স্নান করিতে চাইলেই বলেন আরো ছু দিন 

যাক, তার পর স্নান করিও । যদি নিতান্তই ন্নান করিতে 

ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে মাথায় একটু তেল দিয়! ঠাণ্ড। 
জল দিয়া মাথাট| ধুইয়া ফেল। আর অল্প গরম জলে 

তোয়ালে ব৷ গামোছ। ভিজ।ইয়! নিংড়ে সব গ! বেশ করিয়া 

মুচিয়া ফেল। এই করিলেই তোমার স্নান হুইম্না গেল। 
ছুই এক দিন অন্তর এই রকম করিয়া স্নান করিতে পার। 

স্নান করিয়া রোগী আবার ভ্বরে পড়িয়াছে,'এ রকম চিকিৎ- 



একটী রোগীর পরিচয়। ১৩৩ 

সককে এ কথা শুনিতে হয় না। জ্বর থেকে উঠে, বিবে- 
চনা ন| করিয়া, স্নানাদ্ি করিলে রোগীর কি দুর্দশা! ঘটিতে 
পারে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

এখানে একটী রোগীর কথ! বলি। রোগীর বয়স 
২২।২৩ বছরের £কম নয়। অনেক দিন পুরণ পিলে-জুরে 

ভোগে। তার পর অন্তু বিস্ুুদ খাইয়া এক রকম আরাম 

“য়। কিন্তু কাহিল সারিতে পারে নাই। এই অবস্থায় 
,একু দিন পুকুরে গিয়া সান করে। সান করিয়া উঠিয়! 

মাথা মুচিতে মুচিতেই তার এমনি শীত করিতে লাগিল যে, 

সেখানে সে আর দীড়াইতে পারিল না। দৌড়িয়া বাড়ীতে 

আসিল । বাড়ীতে আসিয়। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া 

লেগ মুডি দিয়! শুইল। একটা লেপে শীত ভাঙিল না। 

তিন চারিটে লেপ দিয়া এক জন চাপিয়া ধরিল। সেই যে 

লেপ মুড়ি দিয়া শুইল, আর উঠিল না। ঘণ্টা দেড়েক 
পরে কম্প গেলে, লেপ চাগ্ী। দিয়া যে ধরিয়। :রাখিয়াছিল, 

সে এক একট! করিয়! লেপ খুলিয়া ফেলিল। লেপ খুলিক্৷ 

দেখে, রোগী অচৈতন্ত হইয়া গিয়াছে। এত ডাকা ডাকি 
করিল, কোন শাড়া শব্দ পাইল না। নিকটে ভাল চিকিত- 

সক ছিল না। কাজেই, তণ্পর কোনও ভাল চিকিৎসা 

হইল না। তাঁর পর দিনই রোগীটা মারা গেল। এ রকম 
অবিবেচনা করিয়া জান না করিলে কি এ রোগীটা মরিত ? 
কখনই না। চিকিৎসক যন্দি তাকে বলিয়৷ দিতেন যে, 
জ্বর থেকে উঠে শীত্ব সান কর! ভাল নয়; বিশেষ, অমন 
করিয়া পুকুরে ডুব দিয়! স্নান করিলে, এমন কি, জীবন নষ্ট 



১৩৪ জর সারিয়! গেলে কি নিয়মে স্নান করিতে হয়। 

হইতে পারে--তা হইলে রোগী ও রকম করিয়া! স্নানও 

করিত না, অমন করিয়া মারাও পড়িত না । রোগীর 

জীবন মৃত্যু চিকিৎসকের হাতে । চিকিওসকের যদি এ সব 

বেশ জানা থাকে, আর রোগীকে খুব সাবধান করিয়া দেন, 

তবে তীর রোগী এমন করিয়া কখনও মারা যায়.না। 
জ্বর সারিয়া গেলে, তবে কি নিয়মে স্নান করিবে? 

জ্বর সারিয়া গেলে আট দিন সান করিবে না। জর 

ছাঁড়িলে তিন দিন পরে ভাত খাঁইবে। আজ জ্বর আসিল 'ন! 

বলিয়া, যদি কাল ভাত খাও, তবে উপরে! উপরি ছু দিনও 

ভাঁত খাওয়! সৈবে কি নাঁ, বল! যাঁয় না। ডাক্তরদ্ের উপর 

রোগীরা যেমন সন্থুব্ট, বৈদ্যদের .উপর তেমন নয়। ডাক্ত- 

রেরা রোগীদের খুব খাইতে দেন। বৈদ্যরা রোগীদের 

শুকাইয়া মারেন। জর সারিয়া গেলে, ডাক্তরদের /রাগীরা 

যা ইচ্ছা তাই খায়। য! মনে হয়, তাই করে। কোনও 

মান্ বিচ করে না। বৈদ্যদের রোগীদের কত তলি তর্পণে 
থাঁকতে হয়। কিন্ত্ব ডাক্তরদের রোগীদের প্রথমে যেমন 

সুখ, শেষে তেমনি দুঃখ । বৈদ্যদের রোগীদের প্রথমে যেমন 

ছুঃখ, শেষে তেমনি স্থখ। ডাক্তরদের রোগীরা প্রথমে 

খাওয়ার ভোগে যেমন সখ পান, শেষে রোগ ভোগে 

তেমনি দুঃখ পাঁন। বৈদ্যদের রোগীদের প্রথমে যা কিছু 

কষ্ট, শেষে কোনও কষ্টই নাই। এই জন্যে, বৈদারা 
(রোগীদের যে রকম কটকিনায় আর তলি তর্পণে থাকিতে 

বলেন, ডাক্তরদের ফেই রকম করা উচিত। তাড়াতাড়ি 

পথ্য দেওয়া যশ নাই । যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারেন, 



আরোগা স্নানের বাবস্থা । ১৩৫ 

তীরই যশ। ষাঁর রোগী পথ্য পাইয়া ভোগে, তার অপ- 

যশের লীমা নাই। ডাঁক্তরদের এ অপধশটা খুব আছে। 

?বছ্ছদের এ অপযশ খুব কম। পথ্যের বেল! ভাক্তরেরা 
বৈদ্যের মত কাজ করিলে, এ অপধশ সহজেই" ঘুচাইতে 

পারেন। তার পর বলি। ভ্বর ছ্ছাড়িলে, তিন দিশের দিন 

ওগর! খাইবে। ওগরা মুগের ডাইলের এক রকম খিচুড়ি। 

তাতে কোন মসলা বা ঘি দেওয়। নয়। চারি দিনের দিন, 

,মবঁছের ঝোল আর ভাত এক বেল! খাইবে। পাচ দিনের 
দিনও এক বেল! ভাত খাইবে । ছয় দিনের দিন থেকে ছু 

বেলা ভাত, খাইতে আরম্ত করিবষে। আজ কাল দ্বু বেলা 
ভাত খাওয়া সকলের অভ্যাস নয়। রাত্রে কেউ বা রুটি 
থান; কেউ বা লুচি খান। তীদের পক্ষেও এই ব্যবস্থা । 
নয় দিনের দিন, অল্প গরম জলে স্নান করিবে । বাইরের 

বাতাসে সান ন। করিয়া, ঘরর মধ্যে সরান করিলে ভাল 

হয়। সরান করিয়! আছুল গায়ে না ফেড়াইয়া, গায়ে একটা 
কাপড় দিয়! রাখা ভাল। যে দিন প্রথম ম্লান করিবে, 

তার পর দু দিন আর স্নান করিবে না; গা! মুচিয়। ফেলিবে । 
বার দিনের দিম, আবার সেই রকম করিয়! গরম জলে নান 
করিবে । পোনের দিনের দিন কাঁচা পাক জল একত্র 

মিশাইয়া, তাতে ন্নান করিবে। যদি শ্রীত্মকাঁল হয়, তবে. 

১৮ দ্রিনের দিন কাঁচা জলে স্রান করিবে । এক মাসন।৷ 

গেলে আর রোজ স্নান অভ্যাস করিবে না। বাদল! বৃষ্টির 
দিন স্নান করিবে না। শীত কালে কচ জলে ল্সানন অভ্যাস * 
করিবার -দ্রকার*্নাই । কীচা পাক! জলে এ নিয়মে বরা- 



১৩৬  কুইনাইন্ খাইয়া কান ডে। ভেঁ। করিলে কি করিবে? 

বরিই স্নান করিবে। স্নানের যেমন ধরাধর কারিবে, 
আহারাদিরও তেমনি ধরাধর কর! চাই। শরীরের বল 

বুঝিয়া, পরিশ্রমও মাঝারি রকম কর! চাই। নৈলে, কেবল 
এক রকম নিয়ম পালন করিলেই হইবে না। আবার বলি। 

ম্যালেরিয়া-জ্বর. থেকে উঠে, খুব সাবধানে স্নান আহার 

করা চাই। ৃ 

রিমিটেপ্ট-ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের কথা বলিবার 
আগে, ইন্টর্দিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-জ্বরের আরও দুই 
একটা কথা! বলিব । ১০০র পাতে যে তিন রকম সবিরাম- 
জরের' কথা, বলিছি, সে তিন রকম জ্বরের স্বভাব আবার 

কখন কখন বদলে যায়। যেমন, এক দিন অন্তর পালা- 
জ্বর, আর ছু দিন অন্তর পালাজ্বরের পাল বন্ধ হইয়! গিয়া, 

রোজ এক বার করিয়৷ জ্বর আসে। আর, যে জ্বর রোজ 

এক বার করিয়া আসে, আর (বেশ ছাড়িয়া যায়, সেই জর 

অর্থাৎ সবিরাম-জ্বর বদলে গিয়! স্বল্পবিরাম-জবর হয়। আবার 

কখন কখন এমনও ঘটে যে, এ সব জ্বরের মোটেই বিচ্ছেদ 

হয় না, অর্থাৎ জ্বর একতাড়া হইয়া যায়। 

' বেশী কুইনাইন্ খাইলে কান ভো-ভে 1 করে। কানে 

বাবা! শব্দ হয়। কানে তাল! লাগে। কানে কম শুনা 
যায়। কুইনাইন্ খাঁওয়! যে কাজ হইয়াছে, এ সব তারই 

চিহ্ন। যেখানে জ্বর ছাড়ান বড় শক্ত, সেখানে কানের 

মধ্যে যত ক্ষণ এই রকম শব না হইবে, তত ক্ষণ কুইনাইন্ 

বন্ধ করিব না। ভাল পথ্য পাইলে, কানের মধ্যে এ রকম 

অন্খ কম হয়। আবার ব্রোমাইড স্ব পোটাসিয়ম্ 



সন্গবিরাম-জর । ১৩॥ 

খাইলে, কান ভে-ভে। কর! সারিয়া যায়। ব্রোমাইড 
অব পো্টাসিয়মের এ গুণটা সকলেরই জানিয়া রাখ। 
উচিত। ১০ গ্রেন্ করিয়া বার দুই তিন খাইলে, ও অন্থখ 

আর থাকে না। 

রিমিটেন্ট ফীবর অর্থাৎ স্বপ্পবিরাম-জ্বরে 

চিকিৎসা | 

সবিরাম-জ্বর মার স্বল্পবিরাম-জ্বর, এই ছু রকম জ্বরের 

পীভেদ কি, এর আগেই তা বলিছি। ২--৭র পাত দ্রেখ। 
এই প্রভেদ জানা থাকিলে রোগীর সবিরাম-জুর হইয়াছে, 

কি শ্বল্পবিরাম-জুর হইয়াছে, এক বারেই 'তা জানা যায়। 

সরবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্ুল্পবিরাম-জবরের চিকিৎস! যে শক্ত, 

তাও এর আগে বলিছি। স্বল্পবিরাম-্বরে রোখীর বিশেষ 

হদ্বির নার চিকিওসকের বিশেষ বিবেচনার দরকার।' 

কুইনাইন্ সবিরাম- জবরেরও যেমন ব্রঙ্গান্ত্র, শ্বল্পবিরাম- -জবরেরও 

তেমনি ব্র্মান্্। ফল কথা, ছু রকম জ্বরেরই চিকিৎসা! ঠিক 

এক বলিলেই হয়। গাঠাগ্ড। হইলে, কুইনাইন্ খাঁওয়াইলে 

আর জ্বর আসে না,. আজ কাল চাষারাও তা জানে। কিন্তু 
গায়ের তাত কমিলে যে কুইনাইন্ দিতে হয়, তা বোধ হয়, 
অনেক চিকিৎসকেরও বেশ জান নাই। সবিরাম*্ঘরে, 
ত্র ছাঁড়িলে, 'কুইনাইন্ দিতে কেউ শঙ্কা করে না। (কউ 



১৩৮ সবপ্নবিরাম-জরে রোগী কেন এত ভোগে? 

বারণও করে না। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্রে গায়ের তাত 

কমিলে, কুইনাইন্ দিতে কেউ সাহস করে না। কুইনাইন্ 

দিতে গেলেও লোকে বারণ করে। এই জন্যই, শ্বল্লবিরাম- 

জ্বরে রোগী এত ভোগে, আর মারাও যায় । অমুকের বাত- 

শ্লেত্ম-বিফার হইয়াছিল । ১৮ দিনের দিন মার! গিয়াছে । অমু- 
কের বাতশ্লেক্স-বিকার হইয়াছিল ; ৪২ দিনের দিন পথ্য পাই- 

য়াছে। অমুকের আজ ১০ দিন পিত্রশ্লেক্স-বিকার হইয়াছে, 

রক্ষা! পায় কিনা, বলা যায় না। এই সব জ্বর-বিকার, স্বল্প- 

বিরাম-জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বর হইলেই 

যে অমনি বাতশ্লেক্ষ-বিকার কি পিত্তশ্রেক্*বিকার, আসিয়া 

উপস্থিত হয়, তা নয়। জ্বর ত একবারে ছাড়িতেছে না। 

জ্বরের উপর জ্বর আসিতেছে । এর উপায় আরকি করিব" 
জ্বরের যে কয় দিন ভোগ, সে কয় দিন জ্বর আসিবেই। 

ডাক্তরেরও এই কথা, বৈদ্যেরও এই কথা, গ্ুহস্থেরও এই 

কথা । এতে কেননা বাতশ্লেম্বিকার আসিয়া উপস্থিত 

হইবে? পিশ্তশ্লেক্স-বিকারই ব| কেন নাঁ হইবে? এতে 
সকল রকম বিকারই হইবার কথা। এ রকম বন্দোবস্ত 
রোগীর ত জীবন যাইবারই কথা । ঘটেও তাই। 

আজ বেলা ৮টার সময় অল্প শীত করিয়৷ জ্বর আসিল। 

ক্রমে হ্বর বাড়িতে লাগিল। গায়ের তাত খুব বাড়িল। 
একটা ফীবর মিধ্শ্চার তয়ের করিয়া দিলে । ( জ্বরের 

সময় যে আরোক অন্থদ খাওয়ায়, ইংরিজিতে তাকে ফীবর 
মিক্শ্চর বলে)। স্বরৎ যত বাড়িতে লাগিল, রোগীর 

বাতনাও তত বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় গায়ের তাত 



ইল্লাবরাম*জ্রে রোপীর অবস্থা কেমন করিয়া খারাপ করি। ১৩৯ 

একটু কমিল। যাতনাও একটু কম হইল। গা ঠা 
হইলে কুইনাইন্ দিতে হয়, জান। গায়ের তাত কমিলে 

কুইনাইন্ দ্দিতে হয়, জান না। কাজেই গায়ের ভাত 

কমিলে, কুইনাইন্ দিলে না, ফীবর মিক্্চর্ খাঁওয়াইতে 

লাগিলে। শেষ রাত্রে আবার ভ্বর আদিল। এবারে 
জ্বরের তেজ খুব বাড়িল। কাল জ্বরে যে যাতনা ছিল, আজ 

তার চেয়ে টের বেশী হইল। রোগী কিছু কাবু হইয়৷ 
পড়িল। তুমি ফীবর মিকৃম্চর খাওয়াইতে লাগিলে। বেল! 
তুপরের, পর, গায়ের তাত একটু কমিল, যাতনাও একটু 

কম হইল, গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ দেয় না, 
গ্রান। কাজেই কুইনাইন্ দিলে না। ফীবর মিকৃশ্চরই 

খাওয়াইতে লাগিলে। রাত্রি দশটার সময় আবার জ্বর 

গাসিল। এই বারের জ্বরে রোগীর অবস্থ। অনেক খারাপ 
হইল। বিকারের ছুই, একটা লক্ষণ দেখ! দিল। জিব 

শুকনো হইল। মাঝে মাঝে এক আধট! ভুল বকিতে 

লাগিল। নাড়ী দেখিবার সময়, তার হাতের অল্প কাপনি 

জানিতে পাঁরা গেল। ফিরে জ্বরে রোগীর অবস্থা আঁরো 
খারাপ হইল। তোমার ফীবর মিকশ্চর বৈ আর অনু 

নাই। গা ঠাণ্ডা হয় না॥ কেমন করিয়া কুইনাইন্ 
খাওয়াইবে ? কাজেই, জ্বরের যে ক দিন ভোগ, রোগী 

সেক দিন ভুগিবেই, এই বলিয়া আপনার মনকেও বুঝাও, 

গৃহস্থকেও বুঝাঁও। ৮ দিনের মধ্যে যদি জ্বর না! সাঁরিল, তবে 
১৪ দিন পধ্যস্ত মেয়াদ নিলে । ১৪ দিনে সারিল না, ২১ 



১৪*  ডাক্তরের! বাতশ্নেম্ম-বিকারকে টাইফয়িড্ ফীবর বলেন। 

ব্যামো৷ ভাল হইবে বলিলে। ২৮ দিনে ব্যামো ভাল হওয়া 

দুরে থাক, আরো বাড়িল। তখন বলিলে, বাতগ্লেম্ব-বিকার 

কি ৪২ দিনের কমে সারে? বাতশ্রেক্-বিকারে রোগীকে 

বাঁচানই "ভার ।” যাঁর পরসায়ুর ভারি জোর, সেই বাঁচিয়। 

যায়। এ কথাটা খুব সত্য; এ রকম চিকিতসায়ও যে 

রোগী বাঁচে, তার যথার্থ ই অখণ্ড পরমাযু। 

ডাক্তরেরা বাতশ্লোম্ম-বিকার বলেন না। তারা বলেন 
টাইফয়িভ ফীবর্। রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম- 
জ্বর একটু শক্ত রকম হইলেই, তীর! অমনি বলিয়া বসেন, 

এর টাইফয়িড ফীবর হুইয়াছে। কোন কোন ডাঞ্তরের, 

'মুখে টাইফয়িড ফীবর ছাড়! আর কথা নাই। স্ল্পবিব্ায় 

ভ্বরের রোগী সব তাদের কাছে টাইফয়িড ফীবরের রোগী । 

৪১:৪২ দিনের কমে কোন রোগীই আরাম হুয় না। আরাম 

হয় নাকি আরাম করেন নাকি আরাম করিতে পারেন 

না, তা বলা যায় না। ৪১। ৪২ দিনে যদি রোগী বাঁচিল ত 

ভালই । আরাম হইয়া কোন রকমে খাটিয়! খুটিয়া, সংসার 
চার্লাইতে পারে । নৈলে, সে ধনে প্রাণে গেল'। বিজিটে 

আর অন্ুদ্দে তার যথা সর্বস্ব যায়। তার পরিবারদের 

উদনরাম্নেরও সংস্থান থাকে না। রোগী বাঁচিলে, টাইফয়িড 

ফীবর থেকে রোগ বাচাইয়াছি বলিয়া, ভাঞ্জর সব জায়গায় 

বাড়ীতে বাড়ীতে জাক করিয়া বেড়ান। যাদের, রোগী, 

তাপ্াও ভাবে, এর মত ভাল ভাক্তর আর মেলে না। মরা 

রোগীকে ধাঁচাইয়াছে। . বিজিট আর অস্ত্রের দাম দিতে 



আমরা এখানে টাইফয়িড ফীবর তয়ের করি। ১৪১ 

রের হাতে না হইলে, রোগী কখনই কাচিত ন|। তারা কি 

জানে যে, ডাক্তর যথ! সর্বস্ব লইয়া, যে রোগীকে ৪১।৪২ 
দিনে কত কষ্টে ভাল করিলেন, সেই রোগী "9৮ দিনে 

কি তারও আগে ভাল হইতে পররিত। বিলৈতে যে টাই- 
ফিড ফীবর হইয়া থাকে, এখানে সে টাইফয়িড ফীবর্ 

কুখনও হয় কি না সন্দেহ। তবে রিমিটেপ্ট ফীবর অর্থাৎ 

ল্পবিরাম-ন্বরের গোড়ায়, ভাল চিকিতসা না হইলে, ব্যামো 

ভারি বাড়িয়া গেলে, শেষে রোগীর অবস্থা, বিলিতি টাই- 

কয়িড ফীবরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে অনেক মেলে। 'নৈলে 

আ[মর। এখানে কথায় কথায় টাইফয়িড ফীবরের রোগী পাই 

না আমর! এখানে টাইফয়িড ফীবর তয়ের করি; আর 

গৃহস্থদের ধনে প্রাণে সারি। আমাদের ব্যবসা মন্দ নয়। 

এ রকম ব্যবস। আর দশ বছরণচলিলে, এ দেশের লোক শু 

াক্তরি চিকিৎসাতেই ফকির হবে।. তবে, সব জায়গাতেই 

ধে, ডাক্তরের দোষে রোগী অমন ভোগে, তা নয়। অনেক্ক 

জারগায় ব্যামো খুব না বাড়িলে আর ভাক্ত'র দেখান হু 
শা। সেখানে ' গৃহস্থেরই দোষে রোগী ভোগে বা মার 
যার়। তবু ভাক্তরে খুব হিসাব করিয়! চিকিৎস৷ করিলে 
সেখানেও রোগীর ব্যামো শীঘ্র সারিয়া দিতে পারেন। 
আমি এ সব কথা আন্দাজে বলিডেছি না। আম 
বার বার, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিছি রোগে যত 
০৬োগে, চিকিগুসকের ভূলে রোগী ভার চেয়ে বেশী ভোগে | 

ধরচের ভয়ে লোকে শীত্্র ডাক্তর দেখাইতে চাঁয় না। নৈলে, 



১৪২ প্রথমে নকল রোগই সোজা থাকে ৷ 

একটু শক্ত জ্বরে, ডাক্তর ডাকিলেই এক শ, সওয়! শ টাকার 

কমে পার পাইব না। এতে সকলে কি সাহস করিয়া 

প্রথমেই 'ডাক্তর দেখাইতে পারে? আগে সস্তার দ্বিকেই 

যায়, শেষে প্রাণের দায়ে ডাক্তর দেখায়। প্রথমে ডাক্তর 
দেখাইলে, খুব কম খরচে আর শীঘ্র ব্যামো সারে--এ রকম 

বিশ্বাস থাকিলে লোকে কখনই ব্যামো বাঁড়াইয়৷ ডাক্তন 

ডাকিত না। আগে ছোট খাটো বৈদ্ভ কি হাতুড়ে. দিয় 
দেখায়। তারা যদি ব্যামো ভাল করিতে পারে, তবে 

ডাক্তরের কাছে ঘেদে না। আমার বিশ্বাদ হাজারের 
মধ্যে পাঁচটা! রোগও গোড়। থেকেই শক্ত হয় কি না 

সন্দেছ। . চিকিৎসকের ভুলে চৌদ্দ আনা রোগ "শক্ত 
হইয়া পড়ে। চিকিৎসক নিজের ভূল স্বীকার করেন না; 

ব৷ ভুল হইতেছে কি না, "জানেন না। গৃহস্থ চিকিও- 

সকের হাতে রোগী দিয়! নিশ্চিন্ত. 

প্রথমে সকল রোগই সোজা থাকে | তার পর চিকিগুসার 

অভাবে, বা ভাল চিকিৎসা না হইলে, রোগ ক্রমে শক্ত 

হইয়। পড়ে। প্রথমে হেলায় যে রোগ সারে, শেষে প্রাণ. 
পণে চেষ্টা করিলেও সে রোগ সারে কি না, সন্দেহ। 

ওলাউঠা রোগে প্রথমে দুই এক বার ভেদ হুইতেই, যদি 

ধারক অন্ত্রদ খাওয়াইয়া ভেদ বন্ধ করিয়া দেও, আর সব 

পেটে, খুব বড় রকম, আর তেজাল রাইয়ের পলস্তর1 এক 

' খান বসাইয়। দেও,' তবে রোগ আর বাড়িতে পায় না। 

তাতেই ক্ষান্ত হয়। এই রকম ভেদ "বন্ধ করিবার জন্য 



স্বরবিরাম-জরেরও তিনটী অবস্থা । ১৪৬ 

বিশ্মথ যেমন অন্থ্দ, তেমন আর নাই। দুই অস্থদেরই 

মাত্রা ১৫ গ্লেন, একত্র মিশাইয়া একট! পুরিয়া তয়ের 

করিবে। এই রকম ২৩টা পুরিয়! খাওয়াইলেই ভেদ বন্ধ 
হইয়! যায়। তবেই দেখ, ওলাউঠার মত ভূয়ানক, রোগও 

প্রথমে কত* সহজে নিবারণ করা যায়, কিন্তু সেই 
রোগ বাড়িতে দিলে, শেষে সর্বস্ব অন্ত করিলেও রোগীকে 

*নাচাইতে পারা যায় কি না, সন্দেহ। প্রথমে ভাল 
চিকিতসা না হইলে, শেষে সহজ রোগও অসাধ্য হইয়। 

পড়ে। আবার, গোড়া থেকে ভাল চিকিৎস৷ হইলে, শক্ত 

রোগও সোজা রোগের মত শীঘ্র সারিয়। যায়। তার পর, 

এখন রিমিটেন্ট ফীবর অর্থাত হ্বল্পবিরাম-জ্বরের কথা 

বলি*ং__ 
এর আগে বলিছি। ( ৩-_-৪র পাত) যে সবিরাম- 

স্বরে, শীত বা কম্পের অবস্থা, হাত পায়ের 'ও গায়ের তাত 
খাড়ার অবস্থা, আর ঘাম হওয়ার অকস্থা-- এই তিনটা অবস্থা 
যেমন স্পঙ্ট জানিতে পারা যায়, শ্বল্পবিরাম-জ্বরে সে তিনটা 
অবস্থা তেমন স্পষ্ট জানা যায় না। সবিরাম-জবরে ঘাম 
দিয়। জবর ছাঁড়িলে, গ সহজের মত হইয়া যায় বলিয়৷, 
মেয়েরাও বুঝিতে পারে যে, স্বর ছাড়িয়াছে। কিন্তু 
সল্পবিরাম-জ্বরে ভ্বর কমিল কি না, খুব ঠাউরে দেখিতে 
ইয়। নৈলে, জানা যায় না। এই জন্তে, স্বল্লবিরাম- 
সবরের চিকিৎসায় তাপমান যন্ত্রের ( থণ্মমিটরের ),ভারি 
প্লকীর। এমন কি, নৈলে নয়। এ কথাও এর আগে 
লিছি (৪--৬র “পাত দেখ) | সবিরাম-ছ্বরের তিনটা 



১৪৪ স্ব্নবিরাম-জরের সেই তিনটা অবস্থার চিকিৎসা । 

পুথক্ পৃথক অবস্থায়, পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার যেমন দরকার, 
স্বল্লবিরাম-জবরেও তিনটা পৃথক্ পৃথক অবস্থায়, পৃথক পৃথক্ 
চিকিৎসার তেমনি দরকার । সবিরাম-জ্বরের শীত বা 

কম্পের অবস্টায় যে রকম যে রকম করিতে হয় বলিছি, 

(১১--১৮র পাত দেখ) স্বল্পবিরাম-জ্বরেও জ্রের প্রকোপ 

হইবার আাঁগে, হাত প| ঠাণ্ডা, আর শীত হইলে, ঠিক সেই 
রকম করিবে । সবিরাম-জবরে জর ফুটিলে দাহ, পিপাসা," 

মাথা-ধরা, ভুল-বকা ও তড়ক1 নিবারণের জন্যে যে"যে, 
অন্ুদ দিতে হয়, আর যা যা করিতে হয় ঝলিছি, (৪০-_ 

৫*র পাত দেখ ), স্বল্পবিরাম-জ্বরেও জ্বর ফুটিলে দাহ, 

পিপাসা, মাথা-ধরা, ভুল-বকা 'ও তড়ক! নিবারণের জগ্যে 

সেই সব অন্দ দিবে; আর ঠিক সেই রকম করিবে। গত 

দাহ কেমন করিয়া নিবারণ করিতে হয়, ৪১-_৪২র পাতে 

তা লেখা আছে। পিপাসার মন্ুদ ৪২র পাতে লেখা 
আছে । মাথা-ধরার অন্ুদ ৪৩ম পাতে আর ৪8৪র পাতে 

লেখ আছে। ভুল-বকাঁর জন্ুদও ৪৫র পাতে লেখ! আছে। 
গভড়কার অন্ুদ্দ :৪৫_-৪৬র পাতে লেখা আছে। জ্বর খাটে৷ 

করিবার জন্যে আর জ্বরের কষ্ট দুর করিবার জন্যে, ফীবর্ 
মিকৃশ্চর (হাইডেক্লোরিক ফ্যাসিড মিক্শ্চর) ৫০র পাতে 

লেখা আছে সবিরাম-জ্বরে হাইড়োরোরিক য্যাসিড 
মিকৃশ্টরের সঙ্গে বাইনম গ্যালিসাই (ত্রাণ্ডি) না দিলেও 

টিলে কিন্ত স্বল্লবিাম-্বরে ও মিক.শ্চরের লঙ্গে গ্যালিসাই 
দেওয়! ভারি দরকার। কেন না, স্বল্লবিরাম-্রে, জ্রের 
উপর জ্বর আসে বলিয়া, রোগী শীস্্র কাবু হইয়া পড়ে, আর 



সবিরাম আর স্বল্পবিরাম-জবের ঠিক এক চিকিৎসা । ১৪৫ 

উপদর্গও বেশী হয়। ফীবর মিকশ্চরের সঙ্গে গ্যালিসাই 
দিলে রোগী শীঘ্র কাবুও হয় না, উপসর্গও বেশী হইতে পারে 

না। রোগীর বল গেলেই ন! উপসর্গ আসিয়! উপস্থিত হয়। 
সবিরাম-জ্বরে, জ্বর ছাঁড়িলে কুইনাইন্ যে রকম নিয়ম করিয়! 

থাওয়াইতে হয় বলিছি, ( ৬৮৭০ পাত দেখ ) সবল্পবিরাম- 

ভ্রেও গায়ের তাত কমিলে, সেই রকম নিয়ম করিয়া কুই- 

নাইন্ খাঁওয়াইবে । ফল কথা, সবিরাম-জ্বর আর শ্বল্পবিরাম- 

.স্বরু ছু রকম জ্বরেরই ঠিক এক চিকিশুসা। সবিরাম-জ্বরের 
চিকিত্সা! যেমন সহজ, তাপমান-যন্ত্র ( থণ্মমিটর ) কাছে 

থাকিলে, স্ল্পবিরাম-ভ্বরেরও চিকিৎসা তেমনি সহজ 

জমনিবে। গায়ের তাত কখন্ একটু কমিল, কখনই বা 
এধটু বাড়িল, গায়ে হাত দিয়া ঠিক কর! সোজা নয়। 
কাজেই, গায়ের তাত কমা বাড়া বেশ ঠিক করিতে না 

পারিলে, কুইনাইন্ও ঠিক নিয়ম করিয়৷ খাওয়াইতে পার 

ন|। সেই জন্যে, তেমন, উপকারও হয় না। রিমিটেণ্ট 
কীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জবরকে ডাক্তরেরা যে রকম ভ্ম 

করিয়া থাকেন; এ জ্বর হুইলে গৃহস্থের যে রকম তয় পাইয়! 

থাকে; সে রকম ভয় এভ্রে নাই। আমরাই এ জ্বরকে 
ভয়ানক করিয়া তুলি। টাইফয়িড ফীবরে রোগীর যে দশ! 

হয়, এ জ্বরে আমরা রোগীর সেই দশা! ঘটাইয়। থাকি। 
রোগেরও দৌঁধ নয়, রোগীরও দোষ নয়; চিকিৎসকেরই 

দোষ। জ্বরের উপর জর আসিতে দিই কেন? জ্বর 
(কমিয় যদি আবার জ্বর বাঁড়িল, তলে তাপমান-যন্ত্রই বা " 

কিন? আর কুইনাইনই ব| কেন? সবিরাম-জ্বরে, ডাক্ত- 
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রের! কুইনাইন্ যেমন বাবহার করিয়! থাকেন, ন্বল্লবিরাম- 
জ্বরেও যদি তারা কুইনাইন্ তেমনি ব্যবহার করেন, তবে 

কথায় কথায় তদের টাইফয়িড ফীবরের রোগীর চিকিওস। 

করিতে হয় না। ১৪ দিন, ২১ দিন, ২৮ দিন, ৩৫ দিন, 

৪২ দিন পধ্যস্তও রোগীগ! ভোগে না। গুহস্থেরাও ধনে 

প্রাণে মারা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাপমান যন্ত্র 

আর কুইনাইন্ কাছে থাকিলে, আর, ম্যালেরিয়া-বিষ, 
সবিরাম-জ্বুরের যেমন কারণ, স্বল্পবিরাম-জুরেরও তেমনি 

কারণ, এ জ্ঞান থাকিলে; আঁর ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট করিবার 

যেমন অন্থুদ কুইনাইন, তেমন অনুদ আর নাই-_ এ বেশ 

জানা থাকিলে ; স্বল্পবিরাম-জবর কখনও বাতগ্লেক্স কি পিত্ত" 

শ্রেক্ম বিকারে গিয়৷ পঁহুছিতে পারে না। 

এখানে একটা রোগার কথা বলি। আমার দশ বছরের 

একটা ছেলে স্কুলে পড়িতে নিইছিল। স্কুল থেকে বেলা 

১টার সময় বাড়ীতে আসিয়া শোয়। তার অন্থখের কথ 

আমাকে কিছুই বলেনাই। কখন্ স্কুল থেকে আসিয়াছে, 

কখনই বা শুইয়াছে, আমি তার কিছুই জানিতাম না। 

অসময়ে শুইয়া আছে বলিয়া, তার গায়ে হাত দিয়া দেখি- 
লাম। গা! খুব গরম হইয়াছে দেখিয়া, তখনই তাকে € গ্রেন্ 

কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। জ্বর হইবে, কি হইয়াছে, 

জানিতে পারিলেই আমি কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দ্িই। 
জ্বরের অবস্থা, কি রোগীর অবস্থ। কিছুই বিবেচন! করি ন|। 

আমি নিজেও এই নিয়ম রক্ষা করিয়। থাকি। কম্প দিয়৷ 
স্বর আসিতেই, কুইনাইন্ খাইয়া! সামি কি উপকার পাইয়৷- 
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ছিলাম, ৩১--৩২র পাতে ত| লিখিয়। দিইছি। গোড়াতে 

কুইনাইন্ খাওয়াইলে জ্বর মুখ-ছোপ পায়, জ্বরে আলি বাঁধা 
হয়। সে জর হঠাৎ বাড়িয়া রোগীর জীবন নষউ করিতে 

পারে না। এ কি কম কথা মনে কর? জ্বরের উপর কুই- 

নাইন্ খাঁওয়ুইলে কত উপকার হম, ৩৮--৩৯র পাঁতে তা 
বলিছি। : তার পর, তার হাতে পায়ে হাত দিয়! দেখিলাম 

াণ্তা। এর আগেই বলিছি (১৯র পাত ) ষে, জ্বর ফুটিবার 
স্যর অর্থ জ্বরের প্রথম অবস্থায়, গাষের উপরকার রক্ত 

সব শরীরের মধ্যে চলিয়। যায়। তাতেই হাত পা অত ঠাণ্ড 
হয়। হতৈ পা ঠাণ্ডা থাক ভাল নয়। বিশেষ, ' তার 

তড়কার ধাত। (শাগে জ্বর হইলেই তার তড়ক৷ 

হছ )। এই জন্যে, চারটা শিশিতে গরম জল পরিয়া 

কক আঁটিয়, ছুই পায়ের তেলোয় দুটা শিশি, আর দুই 

হাতের ছেলোর ভুটী শিশি *দিলাম। ঘণ্টা খানেক মধ্যে 

হাত পা বেশ গরম হইয়া উঠিল গায়ের তাতও খুব 
 বাঁড়িল। বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পার! ১০৫র 

দাগে উঠিল। জ্বরের প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ : 

১ খাওয়াইয়াছিলাম, তবু গায়ের এত তাত? এতে বোধ 
হইতেছে, জ্বর সোজা নয়। রিমিটেণ্ট ফীবর্ অর্থাৎ 

সবল্পবিরাম-ভ্বর হওয়াই সম্ভব। এই ভাবিয়া ৫*র পাতে, 

যে, হাইডেক্লোরিক য়্যাসিড মিক্শ্চর্ লিখিয়া' দ্রিইছি, সেই 
মিকশ্চর ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে লাগিলাম। ছেলের 

. বয়স দশ বছর, এই জন্যে, অর্ক মাত্রায় সেই" অন্তর 
দিলাম। আর, গায়ের তাত একটু ' কমিলেই কুইনাইন্ 
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খাওয়াইব, এই ভাবিয়া, বারে বারে তাপমান-মন্ত্র বগলে 

দিয়া, তার গায়ের তাত দেখিতে লাগিলাম | উপরো- 

উপরি ছু রার দেখিলাম । ছু বারই পারা ১০৫র দাগে 

উঠিল। 'তিন বারের বার দেখিলাম, ১০৫র দাগের নীচে 

ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। গায়ের তাত যদিও চুল 
মাত্র কমিয়াছে, তবু কমিয়াছে--এই বলিয়া তখনই ৫ গ্রেন্ 

কুইনাইন্ দিলাম | কেন না, গায়ের তাত লেশমাত্র কমি- 

লেও, দেরি না করিয়া কুইনাইন্ খাঁওয়ানই স্বল্পবিরাম'জ্র. 

থেকে রোগীকে বাঁচাইবার এক মাত্র উপায়। এরকম 

উপায় করিলে, ডাক্তরদের আর টাইফয়িড, ফীবর. ভয়ের 
করিতে হয় না। ১৪ দিনের কমে, কি ২১ দিনের কমে 

জ্বর ছাড়িবে না, এ কথাও বলিতে হয় না। ছুঘণ্টা-রে 
বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগের 

উপর ছোট ৩টী দাগ পর্য্যস্ত“উঠিল। আবার ৫ গ্রেন কুই- 

নাইন্ খাওয়াইয়! দিলাম। ঘণ্টা দুই আড়াই পরে আবার 

তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, ১০১র দাগের উপর 
ভোট ৪টা দাগ পর্যন্ত পারা উঠিল। শেষ বারে যখন কুই- 
নাইন্ খাঁওয়াইলাম, তখন রাত্রি দশট। | বেল! ১টা'র পর 

থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে, চারি বারে ২০ গ্রেন্ কুইনাঈন্ 

খাওয়ান হইল। আজ রাত্রে আর কুইনাইন্ দিব না, এই 

বলিয়া তার কাছে এক জনকে বসাইয়া রাখিয়া, আমি 

শুইলাম। তাহার কাছে যে বসিয়াছিল, ভোরে উঠে তাকে 

জিজ্ঞাস করায়, সে বলিল কাল রাত্রে ছেলের আর কোনও 

অন্থথ হয় নাই। আমি তখনই তাকে ৫* গ্রেন্ কুইনাইন্ 
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খাওয়াইয়! দিলাম । বেলা ৭|ট! কি ৮টার সময় তার মাথা 
বাথ করিতে লাগিল। আগের দিনও জ্বরের প্রকোপের 

সময় মাথার ব্যথায় অস্থির হইছিল। গায়ের তাত কমিলে 

তবে মাথার যাতনা কমিছিল। আবার মাথা ব্যথ। করিতেছে 

তবে বুঝি আবার জ্বর আসিক্স। এই মনে করিয়া, 

তার বগলে তাপমান-যনত দিয়! দেখিলাম, পারা ১০২র দাগ 

চুড়াইয়! উঠি । কাল ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াছিল। 

মাজ, ভোরে ৫গ্রেন্ কুইনাইন্ খাহয়াছে। তবু জ্বর আগ! 

বন্ধ হইল না, অর্থাৎ জ্বরের উপরজ্্র আসিল। তবে এর 

লিবরে (ষকুতে ) অবশ্য রক্ত জমিয়াছে! এই বলিয়! 

তার লিবর (যকৃত ) পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ডান 

বেশ্ছক আডলের ঘা দিতেই ভারি ব্যথা লাগে বলিল। 

লিবরে (যকৃতে ) রক্ত জমিলে, কেমন করিয়া তা ঠিক 

করিতে হয়, এর আগে তা*বলিছি। ৯১--৯২র পাত, 
মার ১০৫র পাত দেখ। আর, লিবরে (যকৃতে ) রক্ত 

' জমিলে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়। জ্বর আসা শীত্র বন্ধ কর! যায় 

না। একথাও এর আগে বলিছি (১০৫র পাত দেখ )। 

.এই জন্তে, ১৯৬র পাতে যে আয়োডীন লিনিমেন্ট লিখিয়া" 
দিইছি, সেই লিনিমেণ্ট তুলি করিয়া তার ডান কৌকে 
লাগাইয়। দিলাম । উপরো উপরি ছু পৌঁচ দিলেও, জ্বালা 
ধরিল না। তাঁর পর আর এক পোৌঁচ "দিতেই খুব 
ভ্বাল! ধরিল। মাথার যন্ত্রণাও খুব হইছিল বলিয়া, জ্বালা 

তত খুঝিতে পারিল না। আর মাথার যন্ত্রণা ছিল বলিয়াই, 

উপরো-উপ.রি ছু*পৌঁচ লাগাইলেও ভ্বালা ধরা বুঝিতে 
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পারে নাই; নৈলে, ও লিনিমেপ্ট, এক পৌচ লাগাইতেই 

খুব জ্বালা ধরে | জ্বালার চেয়ে মাথার যন্ত্রণাতেই বেশী 

অস্থির হইল! এই জন্যে, ৪৩র পাতে মাথার কামড় আর 

শুলনির ধে অন্দ লিখিয়! দ্রিইছি, সেই অম্দ ২ ঘণ্টা অস্তর 
বার দুই খাইতে দিলার্মঈ। একবার খাইতেই মাথার যাঁতন! 

অর্দেক গেল। আর একবার খাইতেই মাথার যন্ত্রণা কিছুই 

থাকিল না। ৪৩র পাতে পুর মাত্র! অস্গুদ লেখা আছে। 
ছেলের বয়স দশ বছর । এই জন্যে তাকে তার অদ্ধেক, 

খাইতে দিলাম । মাথার যাঁতনায় আঁয়োড নের জালা তত 

বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন মাথার যাঁতনা গেল, 

আয়োডীনের জ্বালায় অস্থির হইল । অনেক ক্ষণ পরে তবে 

জ্বাল! থামিল। জ্রালা থামিলে তার বগলে তাপমান-ন্ 

দিয়া দেখিলাম । পারা ১০৪র দাগে উঠিল। ফীবর 

মিকশ্চর, (হাইডোক্লোরিক, 'য়্যাসিড মিকশ্চর১) একবার 
খাওয়াইয়া৷ দিলাম । ছু ঘণ্টা পরে আবার তাপমান-যন্ত 
দিয়া দেখিলাম, সে বারও পারা ১০৪র দাগে উঠিল। আর 

একবার ফীবার মিক শ্চার, খাওয়াইয়! দিলাম | ঘণ্টা দেড়েক 
পরে আবার তাপমান-যন্ত্র দিয় দেখিলাম, পারা ১০৪র 

দাগের নীচে ছোট ছুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। গায়ের তাত 

একটু কমিয়াছে দেখিয়া, তখনই ৫ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়া- 

ইয়া দিলাম । ' যখন কুইনাইন্ খাওয়াইলাম, তখন বেলা 
৪টে। উ৬টার সময় তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা 

১০৩র দীগের নীচে ছোট ছুটি দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। আবার 
৫ গ্লেন কুইনাইন্ খাঁওয়াইয়া দিলাম । রাত্রি ৮»্টার সময় 
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গায়ের তাত পরীক্ষা! করিয়া দেখিলাম, পারা ১০২র দাগের 

নীচে ছোট তিন্টা দাগ পর্য্স্ত উঠিল। ফের ৫ গ্রেন কুই- 

নাইন্ খাঁওয়াইলাম। রাত্রি ১০টার সময় তাপমান-যন্ত্র দিয়া 

দেখিলাম, পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়। ছোট দুটা দাগ 

প্ধ্স্ত উঠঠিল। আবার. ৫ গ্রেঈ কুইনাইন্ ' খাওয়াইলাম। 
ভোর থেকে রাত্রি দশটা পধ্যস্ত, পাঁচ বারে ২৫ গ্রেন কুই- 

নাইন খাওয়ান হইয়াছে । রাত্রে আর কুইনাইন্ দিব না, 
দিবার দরকারও নাই । লিবরে (ষকৃতে) আর রক্ত 

জমিয়া নাই। আর জ্বর আসিবে না। কাল ভোরে ৫ গ্রেন 

কুইনাইন্* দিব! এই বলিয়া তাকে খানিক দুধ খাইতে 
'দিলাম। ছুধ খাইয়া সে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর দিন 

ভোরে ৫ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইলাম। কুইনাইন্ খাওয়া- 
ইয়। তাপমান-ন্ত্র দিয়! গায়ের তাত দেখিলাম, পারা ৯৯র 

দাগ ছাড়াইয়। ছোট ছুটা দগ পর্যন্ত উঠিল। বেলা ৮টার 
সময় আবার ৫ গ্রেন কুইনাইন্ দিলাম। তাপমান যন্ত্র দিয়! 

দেখিলাম পাঁরা ৯৯র দাগের নীচে ছোট একটা দাগ পর্যন্ত 
উঠিল। কাল, বেলা পটার সময় মাথা কামড়াইয়। জ্বর 
আসিয়াছিল। আজ সেই বেলা! ৮টার সময় গায়ের তাত 

সহজ। আরজ্বর আসিবারও কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। 

এখন দিন কতক নিয়ন করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে, জ্বর 

আর আসিতে পারিবে না। এই মনে করিয়া, সে দিন, 
রাত্রি ১০্টার মধ্যে তাকে তিন বারে আর ১৫ গ্রেন কুই- 

নাইন খাওয়াইয়! দিলাম। তাঁর পর দিন থেকে, রোজ 

[তন বেলা ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাঁওয়াইবার নিয়ম 
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করিয়া দিলাম। দিন চারি উপরো উপরি রোঙ্গ তিনবার 

করিয়া কুইনাইন্ খাইল। তার পর, দিন চারি পাঁচ রোজ 

২ বার করিয়া খাইল। শেষ দিন পাঁচেক রোজ এক বার 
করিয়৷ খাইল।, তাকে আর কোন অম্থদই দিতে হইল 
না। 

এই ছেলেটীর যে রকম শক্ত জ্বর হইছিল, তাতে এ 
রকম তদ্বির না করিলে, আর এ রকম বাঁধা-কাধি করিয়া 

কুইনাইন না খাওয়াইলে, তাকে বাঁচাইতে পার! যাইত কি 
না, সন্দেহ । যদি বাঁচিত, সে' মরিয়া বাঁচিত। এখনকার 
ডাক্তরদের টাইফয়িড ফীবরের রোগী হইয়া ৪১৯২ দিনে 

সারিত। আমাদের ডাক্তরেরা যে রোগে বলেন, ২১ দিনের 
কমে কখন রোগী ভাল হয় না, সে রোগী তিন দিনে ভাল 

হইল। ভাক্তরেরা সব জারগায় এ রকম হাত দেখাইতে 

পাঁরিলে, রোগীও ভোগে না, গৃহস্থ ধনে প্রাণে মারা যার 

ন|। যদি বল, এ তত শক্তজ্বর'হয় নাই বলিয়াই এত 

শীখ্ব "সারিয়! গেল। শক্ত জ্বর নয় কেমন করিয়। ? গায়ের 
তাত, ১০৫ অংশের (ডিগ্রীর) উপর! আবার জ্বরের 

উপর জ্বর! আরও বেশী চাও? এরচেয়ে কম জ্বরেই 

ডান্তরের! ভিটে মাটি উচ্ছিন্ন করেন। এর চেয়ে শক্ত 

জরে তারা ন! জানি কিকরেন? আজ দিন দুই তিন 

হইল যে, রোগিটী 'দেখিছি, তার পরিচয়ই এর প্রমাণ ! 
আজ দিন ছুই তিন হইল, এখানকার কোন ভষ্র 

লোকের একটি ছেলেন্ন * টিকিগুসা করিতে গিইছিলাম। 

ছেলের বয়স ৬ বছর। এখানকার এক জন' ভাল ডাক্তর 
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গার চিকিগুস|! করিতেছিলেন। ছেলেটা ৮ দিন তার হাতে 

স্বুল। ছেলের ক্যামো সারিতে দেরি হইতেছে বলিয়া, 
ঠহস্থ তাকে জিজ্ঞাসা করিছিলেন, কত দিনে. ছেলেটা 
সারাম হইবে? আপনি ত রোজ ছু বেলা আসিতেছেন, 

মার বলিতেছেন, কেবল ফীবর মিক্শ্চর খাওয়াও । আপনা" 

দর আর কি. কোন অন্ুদ নাই, যাতে ছেলেটা শীত সারে ? 
সই এক অস্্রদ আর কত দিন খাবে ? তিনি উত্তর করি- 

লন, এ জুরের ভোগ ২১ দ্িন। তার আগে কখন সারিবে 

11 তার আগে ব্যামো সারিয়া দিতে পারে, এমন সাধ্য 

গিরে! নাই ।* প্রথম দিন আপিয়৷ যে অস্ুদ ব্যবস্থ। করিছি, 

সই  অস্ত্দই বরাবরি খাওয়াইতে হবে। সেই অনস্দেই 

ঢামো সারিবে। অস্থদ আর বদলাইতে হবে না। ছেলে- 

সর ব্যামো ক্রমেই বাঁড়িতে লাগিল দেখিয়া, ডাক্তরের 

'থায় গুহস্ত আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন ন। । বিশেষ, 
এর কিছু দিন আগে, এই "ছেলেটার ছোট একটা ভাই মারা 
গয়াছে বলিয়া, গৃহস্থ বেশী ব্যস্ত হইলেন, নৈলে, বোধ 
'র এত ব্যস্ত 'হইতেননা। ২১ দিনই হোক, ২৮ দিনই , 
হাক, আর ৪২ দিনই হোক, ছেলেকে সেই ডাক্তরেরই 

এতে রাখিতেন। ভাগ্য ক্রমে ছেলেটি যদি আরাম হইত, 

“বে পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তরের যশ গাইয়া বেড়াইতেন। 
ার যদি মার! যাইত, তবে ওর নিতান্ত পরমায়ু নাই, 
শলে, এমন ডাক্তরের হাতে ভাল হইল না--এই বলিয়৷ 
খাপনার মনকেও বুঝাইতেন, পরিবারদেরও বুঝাইতেন।, 
নর পর বলি। ৯ দিনের দিন সকাল বেল! আমাকে 
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ডাকিলেন। আমি গিয়! তাপমান-যন্ত্র দিয়া আগে তার 

গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৪র দাগে উঠিল। 

রাত্রে গায়ের তাত এর চেয়ে বেশী ছিল কি না, জিজ্ঞাস! 

করিলে; বাড়ীর মেয়ের] বলিল, গায়ের :তাত দিন রাতই 
সমান; এক বারও ত'কমে না। ডাক্তরও বলিয়া গিয়া- 
ছেন, এ জ্বর এমনি এক তাড়াই থাকে। এ কথা খুব 

সত্য । গায়ের তাত কমা বাঁড়া, মেয়ের কেমন করিয়। 

বুঝিবে ? তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার না করিলে, ডাক্তরেরাই, 

ভুল করিয়া বসিয়া থাকেন। তার পর জিজ্ঞাস! করিলাম, 

ছেলে এখন যেমন শ্থির আছে, কাল রাত্রেও এমনি স্থির 

ছিল ? না, এর চেয়ে অস্থির ছিল? ভার! বলিল, বেলা 

ঢুপর দুটো পর্ধ্যস্ত এই রকম স্থির থাকে । তার পর ধেকে 
অস্থির হয়; বারে বারে জল খাইতে চায়। রাত্রে আরও 

ছটফট করে। এতেই বোধ' করি, বেলা ২টো পর্য্যস্ত জ্বর 
কম থাকে, তার পর জ্বর বাড়ে ।: কিন্তু গায়ের তাত কমা 

বাড়া আমর! বেশ বুঝিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, 
গায়ের আগুন দিন রাঁতই সমান থাকে । এ সব শুনিয়! 
আমি ছেলের বাপকে বলিলাম, বেলা ২টে! পধ্যস্ত গায়ের 

তাত কম থাকে, তার পর থেকে বাড়িতে আরম্ভ করে। 

বেল! ১টার আগে ছেলেকে ১০১২ গ্রেন কুইনাইন খাঁও- 

যাইতে পারিলে, বেল! ছুটোর সময় গায়ের যে তাত বাড়িয়! 

থাকে, তা আর বাঁড়িবে না। তার পর ২৩ ঘণ্টা অন্তর 

২৩ গ্রেন করিয়া! ঝুঁইনাইন্ খাওয়াইলে, ক্রমে গায়ের 

তাত সহজ হইয়। আপিবে। আজ যে রকম নিয়ম করিয়া 



আর একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । ১৫৫ 

কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিলাম। উপরো উপরি দিন 81৫ 

সেই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাঁওয়াইলে ছেলেটা 
নীরোগ হবে। তোমাকে আর ডাক্তরও দেখাইতে হবে 

না, আর কোন অন্থদও খাঁওয়াইতে হবে না। ২১ দিনের 

কমে যে ব্মামে। সারিয়া দিরার ঝীরে! সাধ্য "নাই, তোমার 

ডাক্তর বলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যামো দু দিনে সারিবে। 

প্রথম যে দিন ভ্বর হইছিল, সে দিন এই রকম নিয়ম করিয়া 
, কুইনাইন খাওয়াইলে, তার পর দিনই হোক, আর তার 

পর পর দিনই হোক্, ছেলে ভাল হইত । তার পর বলি। 

লিবরে (যকৃতে ) রক্ত জমিয়াছে কি না, জানিবার জন্যে, 

ছেলের ডান কৌকে আঙুলের ঘা দিয়া দেখিলাম। ঘ| 

দিত তার খুব ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, লিবরে 

' যকৃতে) রক্ত জমিয়াছে। এর আগে €(১০৬র পাতে) 

বলিছি ঘষে, জ্বর একটু শক্ত হলে, প্রায়ই লিবরে (যকৃতে ) 
. প্ক্ত জমে, আর তাতে বৃথা হয়। আর লিবরে ( যকৃতে ) 

রক্ত জমিয়। থাকিলে, কুইনাইন খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়ান 

জার। এই জন্যে, তার ডান কৌকে যেখানে ঘা দিলে 

: তার ব্যথা লাগিয়াছিল, সেই খানে আয়োভীনের আরোক 

এক পৌচ কি ছু পৌচ লাগাইতে বলিলাম । ১০৬র পাতে 

আয়োডীনের আরোক লেখ আছে। ডান কোঁকে ঘা. 

দিয়া লিবরে রক্ত জম! কেমন করিয়। ঠিক করিতে হয়, 

৯১---৯২র পাতে আর ১০৫র পাতে তা লেখ। আছে । জ্বরের 

শময় খাওয়াইবার জন্যে, একট! অন্থদ লিখিয়! দিলাম । 
গায়ের তাত বর্দি ক্রমে কমিয়া যায়, 'তবে সে অন্থদ না 



১৫৬ আঁর একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা! । 

দিলেও চলিবে। আর যদ্দি গায়ের তাত বাড়ে, তবে যত 

ক্ষণ গায়ের তাত বাড়া থাকিবে, সে অন্থদ ২ ঘণ্টা অন্তর 
খাঁওয়াইবে। সে অস্থুদ নীচে লিখিয়৷ দিলাম £ 

রা/রোম]াটিক্ ম্পিরিট অব. ফ্যামোনিয়া ১ ড্রাম 
স্পারটু ক্লোরোকফন্ম (ক্লোরিক ঈথর ) ১ ড্রাম 

ব্রাণ্ড ১র নম্বর ঃ রা  ৬ড্াম 

টিংচর সিংকোনি কো ... রর ৯২ দেড় ডাঁম 
টিংচর কার্ডেমমকো **' রি ১& দেড় ডাম 
সিরপ জিঞ্জর রঃ পর ৩ডাম 

য্যাকুই ফ্যানিথাই (ডিল ওয়াটর ) ৩ ওন্স ( পুরাইয়। ) 

একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ | 

শিশির গায়ে ১২টা! দাগ কাটি দেও। জ্বর একটু 
শক্ত হইলে, ফীবর মিকৃশ্চরে আমি হাইড়েণাক্লোরিক ফ্যাসিভ 

দিয়া থাকি। ফীবর মিকশ্চরে, হাইডেক্লোরিক য্ল্যা্িড 

দিলে যে উপকার হয়, ( ৫০র) পাতে ত। লিখিয়৷ দিইছি। 

যদি বল, এখানে তবে হাইডেক্লোরিক য্াসিড দিলে না 

কেন? জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকিলে, হাইডেক্লোরিক 

য্যাসিড দিলে কাশি বাড়ে। এই জন্যে, রোগীর কাশি 
আছে কি না, জিজ্ঞাস! করিয়! তবে ফীবর মিকশ্চর লিখিয়া 

দিই। কাশি থাকে ত হাইডেক্রে।রিক য্যাসিভ দিই ন]। 
তার বদলে য্যাত্রাম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া দিই। 

কার্ববনেট অব য়্যামোনিয়াও দিয়! থাকি । কার্বনেট অৰ 

)ামোনিয়ার ঝাজ বেশী বলিয়া ছোট ছেলেদের র্যারো!- 

ম্যাটিক স্পিরিট অব 'য়্যামোনিয়! দিয়। থাকি। ফ্যামোনিয়। 



আর একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । ১৫৭ 

ন! দিলেও চলে। কিন্ত্বু দিলে উপকার বৈ অপকার হয় 

না। তার পর, পিঠে আর পাঁজরে মালিশ করিবার জন্যে 
একটী অন্ুদ লিখিয়া দ্রিলাম। এই মালিশে কাশির বড় 

উপকার করে। রোজ ৩1৪ বার করিয়া! মালিশ করিতে 

হয়। মালিশের অস্ত্ুদের বড় ঝাঁজী বলিয়া ছেলেদের বুকে 

মালিশ করিতে দ্রিই না। বুকে মালিশ করিতে গেলে, 

নাকে, মুখে, চোকে, ঝাঁজ লাগিয়া তাদের যেন দম আট- 

কাইয়া যাইবার মত হয়। মালিশের অনুদ নীচে লিখিয়া 

দিলাম 2-_ 

্ামোনিয়া লিনিমেন্ট ( বলেটাইল, লিনিমেপ্ট ) ৪ ডূম 
' অলিব অইল (সুইট অইল ) রঃ ৪ ডাাম 

স্ক্যাজুপট অইল (ভূর্পত্রের তেল **. ১ নস 
তা্পিণ ১৭ ১ ওঁন্দ 

একত্র মিশাইয়! একটাঁ শিশিতে রাখিয়া দেও। 

শিশির গায়ে যে কগজ ( লেবেল ) লাগান থাকিবে, 

. তাতে “বিষ” বলিয়। লিখিয়া দিবে । কেন না, ভূলে *এ 

 অস্থ্দ খাওয়াইলে কি সর্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ,। | 
ছেলেদের লিনিমেণ্ট খুব ঝাঁজাল না! হইলে ভাল হয়। এই 
জন্যে, অর্দেক গ্যামোনিয়। লিনিমেণ্ট আর অর্দেক অলিব 

অইল, একত্র মিশাইয়া দিয়া থাকি। নৈলে, কেবল 
: ফ্যামোনিয়া লিনিমেন্টই এক ওন্স দিই। তার সঙ্গে আর 
অলিব অইল দিই না। এই রকম ব্যবস্থা মত অস্তদ বিস্থদ, 
খাওয়াইতে, ছেলেটা ছু দিনেই ভাল গহইল। গৃহস্থকে আর 
ডাক্তরও ডাকিতে হুইল না, আর অন্য কোন অস্থাদের 



১৫৮ তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস!। 

চেষ্টা করিতে হুইল না । গৃহস্থকে কেবল একটী তাপমান 
যন্ত্র কিনিতে হইল। তাতেই যা 81৫ টাক। খরচ করিতে 

হইল। কিন্তু এ খরচ গায়ে লাগিল না। কেন না, 81৫ 

টাকায় ডাক্তরের ঢের ভিজিটের দায় এড়াইলেন। মর 

পরেও অনেক সময় এড়াইতে পারিবেন। 

এখানে আর একটা রোগীর কথ বলি। দিন দুই 

হইল, রাত্রি প্রায় ১টার সময় ছুটী মেম কীর্দিতে কীদিতে, 
আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তারা বলিল, কোন 

সাহেবের ১৭১৮ বছরের একটী মেয়ে, আজ ২২ দিন 

জ্বরে ভূগিতেছে । এখানকার এক জন ভাল ডাক্তর 

(সাহেব) তার চিকিতসা করিতেছেন। তিনি রোজই 

আসেন আর বলিয়! যান, এ জুরের অনেক দিন ভোঞ।। 

তোমরা! কিছু ভাবিও না। যে অস্থ্দ খাইতেছে, সেই 

অনুদহে আরাম হইবে । আজ সন্ধ্য/ বেলা আসিয়া, তার 

লিবরের উপর এক খান বেলস্তরা বসাইয়া গিয়াছেন। 

এখন তার, অবস্থ। ভারি খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। ভোর 
পথ্য্ত বাচে কি না, বলিতে পারি না। আপনাকে এখনই 

যাইতে হইবে। এই বলিয়৷ তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে 
সঙ্গে করিয়া লইয়া! গেল। গিয়৷ দেখিলাম, সে চিত হইয়া 

. শুইয়া আছে। চোক বুজিয়া কেবল বকিতেছে। মাথা 

ভারি গরম। " নাড়ী ফি মিনিটে ১৫৬ বার পড়িতেছে। 

. নিশ্বাসও খন ঘন পড়িতেছে। জিত্ঞাসা করিলাম, ডাক্তর 

সাহেব যে ২২ দ্দিন, «এর চিকিতসা করিতেছেন, তার মধ্যে 
কোনও দিন তাপমান-যন্ত্র দিয়া এর গাচয়র তাত পরীক্ষা 
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করিয়াছেন? তার! বলিল, এই ২২ দিনের মধ্যে কেবল 

আজ এর গায়ের তাত, সেই হ্তর দিয়! পরীক্ষা! করিয়াছেন। 

যে রোগী ২২ দিন স্বল্পবিরাম-স্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ) 
ভূগিতেছে, তাপমান-যস্্ দিয়া এক দিনও তার গায়ের তাত 
পরীক্ষা করেন নাই ! ভাঙ্তর সাহেবের ধন্ চিকিৎসা ! 
এ অবস্থায় তাকে কুইনাইন দেওয়া হইছিল কি না, এ কথা 

'জিত্কাস! করাই উচিত নয়। তবু একবার জিজ্ঞাস! করি- 
লমে। ভারা বলিল ১৭ দিনের দিন, গ্রেন কতক কুইনাইন 
দিইছিলেন। কি মনে করিয়া সে দিন তিনি কুইনাইন 

দিইছিলেন তা তিনিই বলিতে পারেন। এর মধ্যে আবার 

দিন চারি পাঁচের জন্যে হাওয়া ব্দলাইতে, রোগীকে অন্য 

জীয়গায়ও পাঠান হইছিল। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হয় 

নাই। ২২ দিনের দিন গায়ের তাত পরীক্ষা করিলেন। 

২২ দিনের দিন লিবরে বেলেম্তরা! বসাইলেন। ২২ দিনের 

দিন তার ঘুম ভাঙ্গিল।, রোগীর আর বেশী অপেক্ষা নাই 

দেখিয়া আমি আর কোন অস্থদের ব্যবস্থা করিলাম না । 

জানি কি, ডাক্তর সাহেব পাছে বলেন, কাল রাত্রে যে 

বাঙ্গালী ডাক্তরকে আনিয়াছিলে, তারই অন্ুদ খাইয়া 
মামার রোগী মারা গিয়াছে। চোকে আর মাথায় মাঝে 

মাঝে বরফের জল দেও বলিয়া, আমি সেখান থেকে চলিয়া 

মআসিলাম। তার পর, জানিতে পারিলাম. ভোর বেলা 
রোগী মারা গিয়াছে। এখানে কার দোষে রোগী মার 

গেল? ডাক্তর সাহেবেরই দৌষে *বলিতে হুইবে। কেন 

শা,. গৃহস্থ গোড়। থেকেই তাঁর হাতে রোগী দিয়া নিশ্চিন্ত 



১৬০ তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা 

ছিল। গৃহশ্থের বিশ্বাস, ডাক্তর সাহেব যখন বলিয়াছেন, 

এ রোগের অনেক দিন ভোগ, আর এই অস্থদেই সারিবে, 

তখন রোগীর কোন ভয়ই নাই। কিন্তু ডাক্তর সাহেবের 

যে এত বিদ্যা, তারা কি তা জানে? স্বল্পবিরাম-জুরের 

রোগীর ষে রকম ধরাধর“করিয় চিকিৎসা করিতে হয়, এর 

আগেই বলিছি; এ মেয়েটিরও যদি সেই রকম ধরাধর 

করিয়া চিকিৎসা করা হইত, তবে কি আর এমন করিয়া 
মার যাইত ? কখনই না । জীবন ত রক্ষা হইতই। এত, 

দিন ভুগিতও ন!। বড় জোর তিন চারি দিনের মধ্যেই 

আরাম হইত। স্বল্পবিরাম-জবরে (রিমিটেণ্ট 'ফীবরে ) 

গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন ন! খাওয়াইলে, যে অনেক, 

জায়গায় রোগী মার! যায়, তার এই একট। প্রমাণ পাইর্লে। 

অদ্দেক রোগী মরিয়া বাঁচে । যে সব রোগী এই রকম 

করিয়া মরিয়া বাঁচে, তারা ২১" দিনের কমে কেউ আরাম 

হয় না। ধারা টাইফয়িভ ফীবর, তয়ের করিতে ভাল 

বামেন, রোগীদের ২১ দিন ভোগাইয়৷ তাদের আশ মেটে 

না! ৪১৪২ দিনের কমে তাঁদের হাতে অব্যাহতি নাই। 

অনেকের বিশ্বাস, এ সব জ্বরের ভোগ ধরা আছে। ৭ দিনে 
না সারে ত ১৪ দিনে। ১৪ দিনে না সারে ত ২১ দিনে। 
২১ দিনে না সারে ত২৮ দিনে। ২৮ দিনে নাসারে ত 

৪২ দিনে সারে। রোগ বাড়েও এই এই দিনে । আবার 
রোগী মরেও এই এই দিনে। তাঁদের এ কথা কত দুর সত্য, 
তাঁ ঠিক বলিতে পারি লা। তবে গায়ের তাত কয়িলে, সে 
তাত আর বাড়িতে না পারে, এ রকম উপাঁয় বিধি মতে না 
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করিলে, ( তাপমান-যন্তর আর কুইনাইন কাছে থাকিলে, এ 

উপায় সহজেই কর! যায়), এ এ দিনে রোগের হাস বৃদ্ধি 

হইতেও পারে । কিন্তু এ এ দিন ভিন্ন রোগ সারিবে না 

বলিয়া, সেই রকম কাজ করা আর গৃহস্থকে ' ধনে প্রাণে 

মারা সমান। গৃহস্থেরা এই রকম করিয়া যে কত জায়গায় 

ধনে প্রাণে সারা হয়, তা বলা যায় না । কত সহজে, এ 

সব জ্বর সষ্ঠ আরাম করিতে পার! যায়, তিন চারিটা রোগীর 

কথা বলিয়া, তার পরিচয় দিইছি। এখানে আর একটা 
রোগীর পরিচয় দিই। 

পর্ণ সকালে একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। 

রোগীর বয়স ২০২১ বছরের বেশী নয়। মেডিকেল 
কীলেজে পড়েন। ২১ বছর পরে ডাক্তর হবেন। এই 

জন্যে, তার চিকিত্সকের অভাব ছিল না। নাপিতে নাপি- 

তের কাছে কড়ি লয় না। * বাসায় দুই এক জনের বসন্ত 

হইছিল বলিয়া তারও বুসম্ভ হবে ভাবিয়া, জবর হইলে, 

২৩ দিন কোনও অন্ুদ বিহ্ুদ খান নাই। তার প্নুর, 

বসন্ত হওয়ার আশঙ্ক! গেল। হ্বরের চিকিতসা করাইতে 

লাগিলেন। তিন চারি দিনেও জ্বরের কিছু প্রতিকার হইল 

না দেখিয়া, তিনি আমাকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। তার 

সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল। আর, আমার উপর তার, 

একটু ভক্তিও ছিল। আমি গিয়! প্রথমে তাঁর গায়ের তাত 

পরীক্ষা করিলাম । পারা ১০৫র দাগ ছাড়াইয়। ছোট ছুটা 
দাগ পর্যন্ত উঠিল। তার পর, ঘন্ডি ধরিয়া নাড়ী দেখি: 
লাম। মিনিটে *১১০ বার নাড়ী পড়িতেছে। তার পর, 



১৬২ চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা! । 

লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়াছে কি না, ডান কোকে 

আউ,লের ঘ! দিয়া পরীক্ষ। করিয়া দেখিলাম। ঘা দিতেই 
তার খুব ব্যথ! লাগিল। এর আগেই € ১০৫র পাতে) 

বলিছি যে; জ্বর একটু শক্ত হইলে, লিবরে প্রায়ই ব্যথ! 

হইয়া থাকে ।' লিবরে এই রকম ব্যথা হওয়া, তাতে রক্ত- 
জমার একটা চিহ্ন । ডান কৌকে কেমন করিয়া ঘা দিয়া, 

লিবরে রক্ত-জমা ঠিক করিতে হয়, ৯১-_৯৩র পাতে, আর . 
১০৫ পাতে ত৷ লিখিয়৷ দিইছি। তারি জ্বরে, অর্থাৎ গায়ের 

তাত খুব বেশী হইলে, লিবর ছাড়। আরও অনেক যন্ত্রে রক্ত 

জমে। এই জন্তে, তার বুক পরীক্ষ। করিয়! দেখিলাম । যে 
যন্ত্র দিয়া বুকের মধ্যেকার ফুক্কে! পরীক্ষা করিতে হয়, সে 

যন্ত্রকে ইংরিজিতে ট্িথক্ষৌপ বলে। এ কথাটা আজও বেশ 
চলিত হয় নাই। এই জন্যে, একে বুক পরীক্ষা করার যন্ত্ 
বলাই ভাল। ডাক্তরদের হাঁতে যে একটা | করিয়া চো 

থাকে, সে এই যন্ত্র। এই যন্ত্র তার পিঠে দিয়! শুনিলাম 

ফুল্কোর মধ্যে বাতাস বেশ সহজে যাওয়া আসা! করিতেছে । 

তার পর, তাঁকে বার দুই কাশিতে বলিলাম। খুব সরু নলে, 

খুব আস্তে, একটু একটু করিয়া! ফু দিলে, যেমন শব্দ হয়, 
কাশিবার সময়, তীর বুকের মধ্যে থেকে তেই রকম শব্দ 

. শুনিতে পাওয়া গেল। ফুহ্ধোর মধ্যে খুব সরু সরু হাজার 

হাজার নলি আছে। এই সব নলি দিয়া ফুক্ধোর মধ্যে বাতাস 

ঘায়। এই সব নলির ভিতরে রক্ত জমিলে, ওদের খোল 

আরও সরু হইয়া যায় সরু হইয়া গেলে, জোরে নিশ্বাস 
নিলে, কি কাশিলে, বুকের মধ্যে থেকে এ রকম বাঁশির 
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নত শব্দ শুনিতে পাওয়! যায়। বুক-পরীক্ষ! করার যন্ত্রে 
কান দিয়া শুনিলেও হয়; বুক, পিঠ, কি পাঁজরের 

উপর কান দিয়! শুনিলেও হয়। এই সব নলির ভিতরে 

খুব বেশী রক্ত জমিলে আর এই রকম খুব বেশ্বী রক্ত-জম 
২৪ দিন থাকিলে, নলির ভিতরে, ফোলে আর বাথা হয়, 

আর নলির খোল আরও সরু হইয়া যায়। এই জন্যে, এ 

রকম সরু *্বাশির শক আরো খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া 
যায়। তার পর, সেই সব নলির মধ্যে শ্রেম্সা জমে। এই 

সময় যদি এ যন্ত্র দিয়া, বুক, পিঠ ব| পাঁজরের উপর 
কান রাখিয়। বেশ মন দিয়া শুন, তবে বুকের মধ্যে আর' 

এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। জলের মধ্যে খুর সরু নল 

দিয়, খুব আস্তে বুড়-বুড়ি তুলিলে যে রকম শব্দ হয়, এ 
শব্দও ঠিক সেই রকম। ডাক্তরদের মুখে যে “ব্রংকাইটিস্” 
রোগের কথা শুনিয়! থাক, সৈই ব্রংকাইটিস্ রোগে বুকের 
মধ্য এই ছু রকম শব্দ শুনিতে পাওয়। যাঁয়। শক্ত জরে, 

সব জীয়গীয় বুক পরীর্মী' করিয়া দ্রেখিবে। এই রকম শব্দ 

শ্পপ্প্ি 

শুনিতে পাইলে ব্রংকাইটিস্ হইয়াছে ঠিক করিবে। 
ব্রকাইটিস *ইংরিজি কথা 1! আজ কাল ডাক্তরের! শ্রর 

বাঙ্গালা করিয়াছেন। কিন্তু সে বাঙ্গাল৷ ইংরিজির চেয়ে 

শন্ত। এই জন্যে, ইংরিজি কথাট। মনে করিয়।৷ রাখাই 
ভাল। ব্রংকাইটিসের বাঙ্গালা বায়ুনলিভু়-প্রদাহ। তার 
পর বলি। রোগীর গায়ের ভাত, লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত- 
জমা, ফুক্কোতে আর ফুক্কোর ভিতরকার নলিতে রক্ত-জঙ্গখ 

এসব এ রকম, করিয়া! পরীক্ষ। করিলাম। তাঁর পর, যে 



১৬৪ চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । 

যে অন্ত্রদ ব্যবস্থা করিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম__ 

৫০রপাতে ষে হাইডোর্লোরিক্ য্যাসিড মিকৃশ্চর লিখিয় 
দিইছি, সেই আরোক অস্থ্দ এক এক দাগ ২ ঘণ্টা অন্তর 
খাওয়াইতে বলিলাম। এর আগেই € ৯৯র পাতে) 

বলিছি 'যে, ফ্যাকোনাইট «( কাঠবিষ ) খাঁওয়াইলে গায়ের 

তাত কমে। এই জন্তে, হাইডোক্লোরিক ধ্যাসিভ মিকশ্চ- 

রের সঙ্গে ৬ ফোটা টিংচর ফ্যাকোনাইট মিশাইয়। দিতে, 

বলিলাম । তার পর, (১০৬র পাতে ) আয়োডীনের যে 

আরোক লিখিয়। দিইছি, তার চেয়েও তেজাল করিয়া ডান 

কোকে লাগাইতে বলিলাম। এখানে ৪ ভাম স্পিরিটে 

২৫ গ্রেন আয়োডীন আর ২৫ গ্রেন আয়োডাইড অৰ 

পোটাসিয়ম্ দিলাম । যতক্ষণ খুব জ্বাল! ন| ধরিবে, ততক্ষণ 

আঁয়োডীন্ লাগাইবে। কেন না, লিবরে (যকৃতে ) রক্ত- 

জমা থাকিতে কুইনাইন্ খাগ্য়াইয়াও জ্বর ছাড়ান ভার। 

এ কথা এর আগেই (১০৫র পাতে) বলিছি। কুইনাইন্ 

মিকশ্চর খাইতে রোগী রাজি নয় বলিয়া, কুইনাইনের বড়ি 
লিখিয়! দিলাম । একস্রাক্ট জেন্শনের সঙ্গে ৫ গ্রেন্ কুই- 

নাইনের এক একটা বড়ি তয়ের করিতে বলিলাম। জেন- 
শন্ দিয়! বড়ি তয়ের করা সব চেয়ে ভাল, এ কথ! এর 
আগেই (৭১র পাতে) বলিছি। গায়ের ভারি তাত। 

মাথার ঘিলুতে নস্ত জমিবার কোনও আটক নাই। মাখার 
ঘিলুতে রক্ত জমিয়াই বিকার হয়। এই জন্যে, মাথা 

'হ্যাড়া করিয়া জল-পটি, দিতে বলিলাম। কি রকম করিয়া 
জল-পটি দ্বিলে, মাথা খুব ঠা! হয়, এর আগেই (২২--২৩র 
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পাতে ) তা বলিছি। তার পর, গায়ের তাত এক চুল কমি- 

লেও কুইনাইন খাওয়াইতে বলিলাম । ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপ- 
মান-ন্ত্র ( থণ্মমিটর ) দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া! 

লিখিয়া রাখিতে বলিলাম । আর গায়ের তাঁত যেমন 

কমিয়| আসিবে, কুইনাইনও সেট সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াইতে 

হইৰে বলিলাম। রোগী নিজে মেডিকেল কলেজের ছাত্র । 

আবার তীর* বাসার প্রায় সব গুলিই অন্য অন্য স্কুলে বা 

কলেজে পড়েন, কেউ বা পড়ান। এই জন্বে, আমি 

যেমন যেমন বলিছিলাম, তীরা ঠিক. সেই রকম কাঁজ 

করিয়া, একটা কাগজে সব বেশ করিয়া লিখিয়৷ রাখিয়। 

ছিলেন। শুদু সেই কাগজ খানি পড়িলেই, এ জ্বরের 

চিকিতৎস| অনেক শেখা যায়। এ রকম স্থবিধা ডাক্তরদের 

প্রায় ঘটে না। এ রকম সুবিধা পাইলে, আমি ঘরের 

কড়ি খরচ করিয়! রোগী ভাল করি। সেই কাগজ 

খনিতে যা যা! লেখ ছিল, নীচে তা লিখিরা দিলাম 1১_- 

তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী ফি মিনিটে 
ংই এপ্রেল বেল! ৯টা ১০৫.৪+ ১১* বার 

টি “১ ১১]ট। ১০৫৮ | 

* ১*--১১র পাতে বলিছি যে, তাপমান-যস্ত্রের গায়ে ছুটি ছুটি 

ধড় দাগের মধ্যে চারিটি করিয়! ছোট দাগ আছে। এই ছোট 
দাগের এক একটি দাঁগ এক ডিগ্রা বা অংশের ৫ ভাগের এক ভাগ 
কিম্বা! দশ ভাগের ২ ভাগ । সব নীচেকার ছোট দাগটা ১* ভাগের 

২ ভাগ। তাঁর উপরকাঁর দাগ ৯০ ভাগ্গের ৪ ভাগ । তাঁর উপ- 
রেব দ।গটি ১০ ভাঞ্টোর ৬ ভাগ। তার উপরের দাগটা ১* ভাগের 
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তারিখ সময় গায়ের তাত 

* ১1ট1% ১০৪,৪ 

» ২টো ১* মিনিটে প্র 

৫ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়ান হয়। ( এক বারে ১০ 

(গ্রন্ খাওয়াইলে ভাল হইত । গায়ের তাত ষে একটু 

কমিবে, সেই পুর মাত্রায় কুইনাইন্ দিবে )। 
তারিখ সময় গায়ের তাত 

€ই বেল! ৩টে ১০ মিনিট ১০৪.৪ 

্ ০ ৪টে ১০ ৪ রী 

» ৫টা৪০ » এ 
এই সময় আমি তাকে আবার দেখিতে গিইছিলাম । 

গিয়া শুনিলাম ২টো। ১০ মিনিটে যে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ 

খাওয়ান হইয়াছে, তার পর আর কুইনাইন্ দেওয়। হয় নাই । 

তাদের দোষ নাই। জ্বরের উপর কুইনাইন্ খাওয়ান 

তাদের এই প্রথম শিক্ষ!। "আমি দেরি না করিয়া তখনই 

৭॥ ঠ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়। দিলাম। এক বারে ১০ 

গ্রেন্ কুইনাইন্ দ্রিলেই ভাল হুইত। আমার ইচ্ছাও তাই 

ছিল; কিন্তু ২। গ্রেন্ করিয়া! এক একট! বড়ি তয়ের ছিল 

বলিয়া, ৩টে বড়ির বেশী দিতে পারিলাম 'না। উপরো- 
উপরি আর কটা বড়ি গেলা যায় ? 

পি ও শী স্পা ০. পপ সপ লস 

৮ ভাগ। এই ১০ ভাগের ২ ভাগ, ৪ ভাগ. ৬ ভাগ আর ৮ ভাগ 

চি, 

ক্ষেপে পিখিবার বা বলিবার একটি সংকেত আছে। মে সংকেত 
এই £ ৮০২১ 58১ ৬১৮ | 

*বেলা ১/টার সময অর্থাৎ গায়ের ভাত প্রথম কমিতেই ১০ 

গ্রেন্ কুইনাইন দেওয়া উচিত ছিল। 
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তারিখ সময় গায়ের তাত 

৫ সন্ধ্। ৭॥টা ১০৪ 

| কুইনাইন্ ৫গ্রেন্ খাওয়ান হয়। 
৮ রাত্রি ৮টা৫০ মিনিট ১০২.২ 

» আটা গায়ের তাত পরীক্ষ! কর! হয় নই 

৫ গ্রেন্ কুইনান্ খাওয়ান হয়। 

রাত্রে শোর কুইনাইন, দেওয়৷ হয় নাই। আমি রাত্রের 
মধ্যে ৩০ গ্রেন খাওয়াইতে বলিছিলাম। কিন্তু ২২॥ গ্রেনের 
"বেশী দেওয়া হয় নাই। 
তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী ফি মিনিটে 

৬ই এপ্রেল'সক1ল ৬টা৷ ১০ মিনিট ১০০১ 

১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়ান হয়। 

রং বেল1১১টা ৯৯.৭ ৪৮ বার 

কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হইল। 
রঃ ৮৮» ১ট| ১০১৯৩ 

যদি বল, এত নিয়ম ক্লরিয়া কুইনাইন্ খাঁওয়াইলে, তবে 

কেন বেল! ১টার সময় আবার গায়ের তাত বাড়িল? 

গায়ের তাত _বাড়িবার বেশ কারণ আছে। সে কারণ 

এই। প্রথম ধর, আয়োভীনে খুব জ্বাল! ধরে নাই 

বলিয়া, লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত-জম। ঘুচে নাই। লিবরে 

রক্ত-জমা থাকিতে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়। স্বর ছাড়ান ভার। 
এ কথ! এর আগেই (১*৫র পাতে ) বলিছি। তার পর 

ধর, ৫ই রাত্রে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইবার কথ! ; মোটে 

২২। গ্রেন্ খাওয়ান হইছিল। তার *্পর ধর, ৬ই সকালে 

৬টা ১০ মিনিটে “১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া হয়। তার 
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পর বেল। ১১টার আগে আর কুইন।ইন, খাওয়ান হয় নাই। 

এই ৫ ঘণ্টার মধ্যে ছু বারে ৫ গ্রেন করিয়া ১০ গ্ররেন্ 
কুইনাইন্ দেওয়! উচিত ছিল। 

তারিখ সময় গায়ের তাঁত 
৬ই | ধেলা ২টো। ১০ মিনিট ১০১৫ 
? 2 ৩টে ১০১৬ 

রি ”” ৪টে ১০১.৮, 

টি ”» ৫॥টা ১০১৪ 

সদ্ধ্য। ৭টা ১০১.৪ 

কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ খাওয়ান হয়। বেলা সাড়ে ৫টার 

সময়, অর্থাৎ গাঁয়ের তাঁত কমিলেই কুইনাইন দেওয়। উচিত 

ছিল। রাত্রে আর কুইনাইন দেওয়া হয় নাই। 

তারিখ সময় গায়ের তাত 

ণ৭ই সকাল' ৬ট৷ ৯৯. 

কুইনাইন্ ১০ গ্রেন্ দেওয়া হয় । 

বেল! ৮ট!| ৪৫ মিনিট ৯৮৮ 

কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়। 

গায়ের ভাত মাঁর বাড়ে নাই। রোগীর 'আর কোনও 
অন্থখ হয় নাই। কুইনাইন. ছাড়া আর কোনও অস্তুদও 

দিতে হয় নাই। ব্যামো বেশ সারিয়া গেলেও ৮১০ দিন 

কুইনাইন্ খার্তর়াইবে; আর শীত্র স্নান করিবে না__এ কথা 

রোগীকে আগেই বলিয়! রাখিয়াছিলাম । 

আয়োডীন এত বেশী করিয়া দিলাম, তবু জ্বালা ধরিল 
না। আয়োডীনের তেজ থাকিলে অবশ্যই জ্বালা ধরিত 

৮৬ 
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এই মনে ভাবিয়া, আমার নিজের ডিস্পেন্সরি থেকে 

আয়োভীনের আরোক তয়ের করিয়া দিলাম। এই আয়ো- 
ডীন এক পৌঁচ লাগাইতেই রোগী জ্বালায় অস্থির হইল । 

ভ্বালা যেমন ধরিল, কাজও তেমনি হইল। লিবরের 

(যকৃতের ) রুক্ত-জমা ঘুচিয়া গেল। জ্বর আসারও ভয় 

গেল। 

তাপমান-যন্ত্র ( থর্ম্মমিটর ) আর কুইনাইন্ কাছে থাকিলে 
মার.গোড়া৷ থেকে শ্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) 
রোগীর চিকিৎসা করিতে পাইলে, ভাল ডাক্তরের হাতে 

রোগীর কোন ভয়ই নাই। জীবনের ত আশঙ্কা নাই-ই। 

ভোগেও না, কোন উপসর্গও হইতে পায় না, ২। ৪ দিনেই 

আরীম হয়। ভাল ডাক্তর কাকে বলে? যিনি রোগ 

তাল করিতে পারেন, তিনিই ভাল ডাক্তর। মেডিকেল 

কলেজে পড়িলেই যে ভাল ভাক্তর হয়, তা নয়। মেডি- 

কেল কলেজ কোন দ্বওরি, তাও কখনও দেখেন নাই। 

আচ চিকিৎসার এমন জুত বরাত বুঝেন, শক্ত শক্ত 
ব্যামোও এমন ব্যবস্থা করিয়া আরাম করেন যে মেডিকেল 

কলেজের চাপরাশ-ওয়ালা ডাক্তরদেরও' মধ্যে অনেকের 

বুদ্ধিতে তেমন আসে না। এ রকম ডাক্তর আমি অনেক 
দেখিছি। চিকিগুসার বেশ জুত বরাত বুঝেন আর ভাল 
চিকিৎসা করেন বলিয়া এঁদের উপর আমার যে ভক্তি 
আছে, অনেক বড় বড় ভাক্তরের উপর আমার সে ভক্তি, 

নাই। অনেক ভাক্তর নামে বড়, কার্জে বড়র কাছ দিয়াও 
যান না। তার পর বলি। ব্যামোর গোড়াতে চিকিৎসা 



১৭৩ পঞ্চম রোগীর পৰিচয় গ চিকিৎসা । 

করিতে পাইলে ত রোগ শীঘ্র ভাল করিলে। কিন্ত রোগ 
খুব বাড়িয়া গেলে পর যদি তোমাকে ডাকে, তখন কি 

করিবে? তখনও তাপমান-যন্ত্র আর কুইনাইন্ তোমার 

প্রধান সহায় মনে করিবে। কেবল উপসর্গ গুলির দিকে 

নজর রাখিয় চিকিৎসা করিবে । কেন না, উপসর্গ বাড়িতে 
দিলে, রোগী বাঁচাইতে পারিবে না। এ কথাট! যেন খুব 

মনে থকে । | | 

এখানে মামার একটী রোগীর কথ! বলি। ব্যামোর 

বাড়াবাড়ি না হইলে সে চিকিৎসক ডাকে নাই। ৭1৮ 

দিন সে কোনও অন্থুদও খায় নাই; পথ্যেরও কোন ধরাঁধর 

করে নাই। যে দিন ব্যামে! খুব বাঁড়িল, বাঁচিবে না বলিয়। 

তার আত্মীয় ম্বজনের মনে ভয় হইল। সেই "দন 

আমাকে তারা ডাকিয়৷ লইয়! গেল। আমি গিয়৷ প্রথমে তার 

গায়ের তাত পরীক্ষ। করিলাম । পারা ১০৬র দাগে উঠিল। 

ঘড়ি ধরিয়। নাড়ী দেখিলাম, মিনিটে ১৪৫ বার নাড়ী পড়ি- 

ঢ0েছে। জিব শুক্নে আর ফাট।-ফাটা, যেন চল! কাঠ। 

ডান কৌকে আউ্লের ঘ! দিতেই, তার ভারি ব্যথা লাগিল। 

এতেই জানিলাম, তার লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত জমিয়! আছে। 

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র পিঠে দিয়া শুনিলাম, ১৬২র আর 
১৬৩র পাতে যে ছু রকম শব্দের কথ! লিখিছি, বুকের মধ্যে 

থেকে সেই ছু রকম শব্দ খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। 
এতেই জানিলাম তার ব্রংকাইটিস হইয়াছে । ব্রংকাইটিস 

রোগের কথা (১৬৩র পাতে) বলিছি। ভুল বাক কি 
না, জিজ্ঞাস! করিলে, তারা বলিল, দিনমানে বেশী ভুল বকে 



পঞ্চম রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস৷ | ১৭১ 

না। দশটা ভাল কথা কৈতে কৈতে ছু চারটা ভূল বলে। 

কিন্তু রাত্রে কেবল এলোমেলো! বকিতে থাকে। একটুও 
স্থির হইয়! ঘুমোয় না। পিপাসা খুব। কেবল জল আর 

ঠাণ্ডা জিনিস খাইতে চায়। পেটের কোনও ব্যামো নাই। 

বরং কোষ্টবুদ্ধ আছে। এই সখ বেশ করিয়! জানিয়া, তাঁর 
পর, তাকে যে যে অন্ুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয় 

দিলাম । | 

(১) কার্জনেট অব. য়্যামোনিয়া ক ১ডাম 
বাইনম ইপেকা ... রঃ ১ ডাম 

স্পিরিট ক্লোরোফন্্ব ( ক্লোরিক ঈথর ) ৪ ডাঁম 
ব্রাণ্ডি ১র নম্বর ... ৫ ৩ ওুন্দ 

,টিংচর সিংকোনি কো! ৬ ডাম 

টিংচর কার্ডেমম  *** রঃ ৬ ডাম 
সিরপ জিঞ্জর রি ১ ওন্স 

ইনফিয়ুসন সেনিগা ১১২ গল্প পুরাইয়! 

একত্র মিশাইয়া! একট! শিশিতে রাখ। 

শিশির গাঁয়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ ২৩ ঘণ্ট। অন্তর খাইবে। 

রোগীর কাশি (ব্রংকাইটিস্ ) ন| থাকিলে, ৫০র পাতে 

যে হাইডোোক্লোরিক্ য্যাসিড মিকৃশ্চর লেখা আছে, সেই 
মিকস্চর দিতাম। কাশি ছিল বলিয়া, ভা না দিয়া কার্বব- 
নেট অব্ ফ্যামোনিয়। মিক্শ্চর দিলাম। অমন তর ক্ষীণ 

রোগীর শ্রেম্স। সরল করিতে কার্ববুনট অব য্যামোনিয়ায 
মৃত অন্দ আর নাই। বাইনম ইপেকাও হ্লৌম্ব। খুব সরল 



১৭২ পঞ্চম রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস|। 

করে। তা ছাড়া বাইনম ইপেকায় শুক্নে জিবও সরস 
হয়। 

(২) ফ্যামোনিযা লিনিমেণ্ট ( বলেটাইল লিনিমেণ্ট ) ১ ও 
ক্যাজুপুটু অইল ১৩ন্স. 

তার্পিণ রর ১ ওন্দ 

একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “বিষ” বলিয়৷ লিখিয়। দেঁও। পিঠে 
আর পাঁজরে রোজ ৩1৪ বার. করিয়া মালিশ করিবে । এ 

মালিশেও শ্লেক্সা সরল করে, আর কাশির খুব উপকার 

করে। 

(৩) পিঠে আর পাঁজরে এ রকম করিয়! মালিশ কর! 
হইলে পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিবে । তার্পিণের 

সেক যেমন করিয়। দিতে হয়, নীচে ত| লিখিয়। দিলাম । 

খুব গরম জলে ফ্যানেল কি কম্বল ছে'ড়া ডুবাইয়া 
নিংড়াও। তার পর, তার উপর ৮০।৯০ কি ১০০ ফোটা 

তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া দেও। তার পর, যে দিকে 

তার্পিণ ছড়াইয়৷ দিলে, সেই দিকটে তার পিটে আর পাঁজরে 

দিয়া সেক দেও। এক ঘণ্টা ধরিয়! এই রকম সেক দ্রিবে। 
দিনের মধ্যে খা৩ বার সেক দেওয়া! চাই। ফ্যানেলের 
উপর ফি বারে তার্পিণ ছড়াইয়া দিতে হয়। তার্পিণ তেলের 

সেকে কাশির ভারি. উপকার করে। কার্ববনেট অব. 

য্যামোনিয়! মিকৃশ্চর, মালিশের এ অন্ুদটী, আর তাপিণের 
এই সেক, এই তিনটাই কাশির টাকা এতে কাশি 
সারিতেই চায়। 



পঞ্চম রোগীর পাঁরচয় ও চিকিৎসা! । ১৭৩ 

(৪) ৪২র পাতে পিপাসার যে অনুদ লেখ! আছে, 

সেই অন্থদ্দ দিলাম। এ অন্দটার অনেক গুণ। দাহ 
আর পিপাসা শাস্তি করে। জিব সরস করে। জ্বরের 

বাগ ফিরাইয়া দেয়। বাঁকা জ্বর সোজা করে। য্ত দিন 
জুর থাকিবে রোজ এই জল ঙ্ঁয়ের করিয়।৷ দিবে । জর 
একটু শক্ত রকম হইলে, এ অস্থুদটী দিতে কখনও ভূলিবে 

'না। আমি এ অনুদ সব জ্বরেই দিয় থাকি । 

(৫) ১০৬র পাতে আয়োডীনের যে আরোক লেখা 

মাছে, সেই আরোক দু তিন পৌঁচ তার ডান কৌকে 

লাগাইয়! দিলাম । 

(৬) ২৩র পাতে যে ব্রোমাইড অব পোটাপসিয়ম 

মিক্ণচর লেখা আছে, সেই মিক্শ্চর ৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়া- 
ইতে বলিলাম। ভূল-বকা, ঘুম না হওয়া, আর হাত 

পায়ের কীপনি,_এ সব উপসর্গের এটা যেমন অস্থদ, 

তেমন অস্ুদ আর নাই॥ এ ছাড়া এতে আরো অনেক 

উপকার হয়। এর আগেই তা বলিছি। 

(৭) মাথা ভারি গরম ছিল বলিয়া, মাথা মুড়াইয়া 
তাতে জল-পটি দিতে বলিলাম । 

পথ্য-_.মাংসের কাথ আর ছুধ দিতৈ বলিলাম। 

এক দিন এক রাত এই নিয়মে অন্য আর পথ্য পাইলে, 

রোগী অনেক চীাঙ্গ! হইল। জিব তত শুক্্নে! আর ফাটা- 
ফাটা রৈল না। পিপাসা কমিলল। ভুল-বকাও অনেক 
কমিল। গায়ের তাতও ঢের কমিল। তাপমান-যন্ত্র য় 
দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগে উঠিল। অন্থদ ঠিক সেই 



১৭৪ সন্নিপাতে রোগীর অবস্থা । 

রকম নিয়মে খাওয়াইতে বলিলাম। আর, রোজ বেলা 

৪টের আগে, অর্থাৎ গায়ের তাত বাড়িবার আগে, তিন 

বারে ১৫ গ্রেন করিয়! কুইনাইন দিতে বলিলাম । ৫1৭ 

দিনের মধ্যেই এমন মরা রোগী সারিয়া গেল। বেশ জুত 

বরাত করিয়া চিকিৎসা ধরিতে পারিলে, আর তদ্বির ঠিক 

হইলে, সব জায়গাতেই, শক্ত রোগী এমনি করিয়। বাঁচা- 

ইতে পার! যায়। সে পনর দিন পর্য্স্ত নিয়ম করিয়৷ 
অন্থদ খাইয়াছিল। 

এই রোগীটীর আর ২১ দিন চিকিগুস! না হইলে, তার 
ঘোর সন্নিপাত আসিয়া উপস্থিত হইত। চিকিৎসা না 

হইলে, কি কুচিকিৎস হইলে, স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট 
কীবরে ) রোগীর এই রকম ঘোর সন্নিপাত ঘটিয়া তবে মৃত্যু 
হয়। ঘোর সন্নিপাতে রোগীর বল এককালে থাকে না। 

এ অবস্থার রোগী যিনি একবার দেখিয়াছেন, তাঁর আর 

ভুল হয় না। রোগী চিত হইয়। শুইয়া থাকে। নাড়ীর 

ভারি বেগ, আর যেন সূৃতর মত বোধ হয়। বিড়-বিড় 
করিয়া বকিতে থাকে । কিম্বা জড়ের মত হইয়া থাকে। 

কিন্বা এক রকম অচৈতন্য হইয়া থাকে । চোকের দীপ্তি 
থাকে না। আর চোক দুটা স্থির হইয়া থাকে । সচরাচর 

শিব-নেত্র হইয়া থাকে । মুখ খোলা থাকে। মুখ থেকে 
ভারি ঢুর্গন্ধ বাহর হয়। শঙ্ত শুকনো আর কটাশে জিব 

দেখিতে পাওয়া যায় । ঠোঁটে আর দাঁতে কাল ছাতা! দেখা 
খায়। প্রশ্নাব বাহো €বিছানাতেই হয়। ছাত ছু খানির 

কাপনি আর খেঁচুনি হয়। খেচুনির ভাল' কথা আক্ষেপ। 



সন্নিপাত-বিকারে রোগীর অবস্থা । ১৭৫ 

আক্ষেপ হইতেছে বলিলে কি বুঝায়? হাতের সুটো৷ এক 
বার করিয়! বাঁধিতেছে আর খুলিতেছে, এই বুঝায় । 

বিছানা বালিশ টানে, আর বিছানার সব জায়গায় যেন 

হাতড়াইতে থাকে । কখন কখন দু হাত উচ করিয়। যেন 

কিছু ধরিতে যায়। এ অবস্থায় * রোগীর আ'র ছুটা উপসর্গ 
ঘটিতে ,পারে। (১) রোগী নিয়ত চিত হইয়া শুইয়া 

থাকে বলিয়া, যেখানে যেখানে বেশী চাপ পায়, সেই খানে 

সেই খানে ঘা হয়। এই ঘাকে ইংরিজিতে বেড-সোর 

বলে। তাল বাঙ্গালায় শয্যা-ক্ষত বল! যাইতে পারে। 
রোগীর বুল এককালে নষ্ট না হইলে আর এ ঘা হয় ন। 
এ সোজা ঘ! নয়। প্রায়ই সারে না বলিলেই হয়। ঘ৷ 

হইলে চৌদ্দ আন! জায়গায়, রোগীর আশা ভরস! ছাড়িয়। 

দিতে হয়। যে অবস্থায় এই ঘা হয়, শুছু সে অবস্থ! 

থেকেই রোগীকে বাঁচান ভর। তার উপর আবার এই 

ঘ।! এতে রোগীর জীবনের আশা কত টুকু, তা বুঝিতেই 
পারিতেছ। রোগীর গায়ে বলের সম্পর্ক নাই; রক্তের তেজ 
নাই, ঘা কেমন করিয়। সারিবে ? বরং ঘ। না হইলেও ব| 

রোগী যে ছুঁ দ্রিন বাঁচিত, ঘ! ফুটিলে আবার সে ছু দিনও 
বাঁচে"ন|। ছু দিনেই ঘ| পচিয়া উঠে। না পচিবে কেন? 
রাক্তের তেঞ্জ নাই বলিয়॥। এক জায়গায় চাপ পাইয়! পাইয়া 
ঘা হুইল। ম্রাবার সেই ঘায়ের উপর নিয়ত ঢাপ পাইতে 
লাগিল। কেন না, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি নাই। 
এতে এক দিনেই বাঘের থা হইয়! পড়ে। এই জনে; 
মমিপাত অবস্থায় এ রকম ঘ| না 'হইত্তে পারে, সকলের 



১৭৬ সন্নিপত অবস্থায় চোকের মণিতে ঘ হওয়া আর একটী উপসর্গ । 

আগে তার উপায় কর! চাই । সে উপায় কি, এখনই বলিব । 
তার পর বলি। (২) চোকের মণিতে ঘ! হওয়। আর 

একটী উপসর্গ। তাল রকম চিকিৎস| আর তদ্বির না 

হইলে, সন্নিপাতে চোক প্রায়ই নষ্ট হয়। সন্নিপাত বিকার 

হইছিল, কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিয়াছে, কিন্ত, একট! চোঁক 

গিয়াছে, অনেকের মুখে এ রকম শুনিতে পাওয়া যায়। 

কখন কখন দুটী চোকই যায়। কাণ! অন্ধদের জিজ্ঞাসা 

করিলে, তাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকে, সম্নিপাত-. 

বিকারে চোকটা নষ্ট হইয়াছে; সন্নিপাত-বিকারে আমার 
দুটা চৌকই গিয়াছে । সন্নিপাত বিকারে যাঁদের চোক 
যায়, তাদের চোকে প্রায়ই ঢেলা বেরোয় । চোকে “ঢেলা 

বেরন” কাকে বলে, সকলেই জানেন। সন্িপাত বিকারে 

কেমন করিয়া চোক যায়, কেমন করিয়া ঢেলা বাহির হয়, 

এখন তাই বলিব। এ গুলি সকল চিকিশসকেরই বেশ 

করিয়া জানিয়া রাঁখ। উচিত। কেন না, শুদু জীবন রক্ষ! 

হইলেই যে চিকিৎসকের খুব বাহাদুরি হইল, তা নয়। 

ভারি রোগে রোগীর কোন অঙ্গ হানি না হইতে পারে, 
সেটাও তাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। তা যদি 
ন! দেখেন, তবে রোগীকে বাঁচাইয়! তিনি তেমন ধশ পাই- 

বেন না। 

চোকের ুটী ক্ষেত। শাদ। ক্ষেত আর কাল ক্ষেত। 
কাল ক্ষেতকে চোখের মণি বলে। চোৌকের মণি নিজে 

কাল নয়। পরিষ্কার “জল কি কাঁচ যেমন শ্বচ্ছ, চোকের 

মণিও তেমনি শ্বচ্ছ। যার মধ্যে দিয়া দেখা যায়, তাকে 



চোকের মণি--তার! ( পুত্লো )--উপতারা । ১৭৭ 

ভাঁল কথায় স্বচ্ছ বলে। যদি বেশ করিয়৷ ঠাউরে দেখ, 

তবে মণির ঠিক পিছনে একটা কাল পর্দা দেখিতে পাইবে। 

এই পার্দাটা গোল। একে উপতারা বলে । এর ঠিক মাঝ- 

খানে একটা সরু ছীদা আছে। এই ছখাদাটাকে চোকের 
তারা বলে, পুতলোও বলে। এই পুত লো! দিয়া চোকের 
ভিতরে আলো বায়। আলে! গেলে তবে আমরা দেখিতে 

'পাঁই। পুতলোর ভিতর দিয়! আলো! যাইবার কোনও 

ব্যাঘাত ঘটিলে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্যের 
তালোতেই হোক্, আর প্রদীপের আলোতেই হোক্, এই 

পুতুলে। খুব ছোট হইয়া যায়। আলো যত বেশী হয়, 

পুতলোও তত ছোট হইয়া যাঁয়। আবার আলে। যত কম 

হয়, পুতলোও ( এ ছণদা ) তত বড় হয়। পরীক্ষা করিয়া 

দেখিলেই এ সব বেশ জানিতে পার। বিড়ালের চোকে 

এইটী সব চেয়ে ভাল দেঞ্ যাঁয়। রাত্রে বিড়ালের 

চোকের পুততলে৷ এত বড় হয় যে, মণির পিছনের এ পার্দদাট। 

( উপতার! ) যেন ঠিক একটা সরু আংটির মত হইয়! যায । 
দিনমানে বিড়ালের চোকের সেই পুতলে৷ আবার একটা 

রেখার মত দেখায়। এ পার্দার (উপতারার ) রং এক 

জনের এক রকম নয়। এক রকম নয় বলিয়াই চোকের 

মণির রং সকলের সমান নয়। এ পর্দার € উপতারা ) 

যাদের খুব কাল, চোকের মণিও তার্দের খুব কাল 
দেখায়। আবার এ পার্দার (উপতারার) রং. 

কটা হইলে, চোকের মণিও কটা দেখায়। অমুকের 
চোঁকের মণি খুব কাল বলিলে, কি বুঝিবে? মণির 



১৭৮  চোঁকের মণি----তার। (পুত্লো! )--উপতার! । 

পিছনকার এ পর্দার ( উপতারার ) রং খুব কাল, এই 

বুঝিতে হবে। অমুকের চোকের মণি কটা বলিলে কি 
বুঝায়? এ পর্দার ( উপতারার ) রং কটা, এই বুঝায়। 
তার পর বলি। সহজ শরীরেও চোকের মণিতে খুৰ কম 

রক্ত যাতায়াত করে। গ্রাই জন্যে, সহজেই চোকের মণির 

তেজ কিছু কম। এর উপর অমনতর শক্ত ব্যামো হইয়! 

শরীরে রক্ত কমিয়া গেল, রক্তের তেজ এত খাটো হুইয়! 

যায় যে, মণি এক রকম রক্ত-হীন হইয়। পড়ে। রক্তই, 

শরীরের জীবন। শরীরের যে অংশে রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়, 

সেই অংশই নষ্ট হয়। এমন কি, একটা চুলের গোড়ায় 
রক্ত যাওয়! বন্ধ হইলে, সে চুলটিও নষ্ট হয়, পাকিয়া যাঁয়, 

পড়িয়া বায়। ইচ্ছ। করিয়াও যদি শরীরের কোন অংশে 

রক্ত যাইতে না দেও, তবে সে অংশও নষ্ট হয়। উদ্ধবান্ধ 
সন্্যাসীদের বাউ আর হাত শুকৃনোই এর প্রমাণ। যাতে 

শরীরের তেজ কমে, তাতেই চোকের মণি নষ্ট হইতে 

প!রে। সহজেই চোকের মণির তেজ কম বলিয়া, সকলের 
আগে চোকের মণি নষ্ট হয়। উপ.রো-উপ,রি উপস করিলে 
চোঁকের মণি নষ্ট হয়। প্রাচীন হুইলে, ভাল আহার না 
জুটিলে চোকের মণি নষ্ট হয়। এতে সন্নিপাত-বিকারে 

চোকের মণি নষ্ট্র হইবে, আশ্চর্য কি? যে কারণেই হোক, 

শরীরের তেজ হঠাৎ একবারে নষ্ট হইলে, চোকের মণি, এমন 

কি খসিয়া যাঁয়। নৈলে, প্রথমে চোকের মণিতে থা হয়। 
সেই ঘ। বাড়িতে না পাঁয়, এমন উপায় না করিলে, ঘ| ক্রমে 

বাড়িয়া, মণি ফুটো! হইয়া ধায়। ফুটো হইয়া গলে, মণির 



শয্যাক্ষত--্ব্ডেসোর। ১৭৯ 

পিছনে যে পর্দা (উপতারা ) আছে বলিছি, সেই পর্দা 
(উপতারা ) বাহির হইয়া পড়ে একেই “ঢেলা বেরন* 

বলে। চোকের ভিতরে লালের মত এক রকম জল আছে। 

এ পর্দার ( উপতারার ) সঙ্গে এই জলও খানিকটে বাহির 

হইয়া যায়। ,এই জলে এ পর্দা” উপতার! ) খাড়৷ ভাবে 
ভাসিয়৷ থাকে । ফুটে! বড় না হইলে আর সব পর্দা বাহির 

হইয়া আসে না। প্রথমে ফুটো! ছোটই হইয়! থাকে । 
।এই, জন্যে, এ পর্দার ( উপতারার ) কেবল একটু খানি 

ফুঁড়িয়া বাহির হয়। তার পর, ক্রমে যেমন ফুটে! বড় 

হইতে থাকে, পর্দাও €( উপতারাও ) বেশী বেশী বাহির 

হইতে থাঁকে। চোকের মণিতে ঘা কি এক দিনেই হয়? 

না, আগে তার কোন লক্ষণ জানিতে পারা যায়? আগে 

থাকিতে, অবশ্টই তার কোন চিহ্ন টের পাওয়া ষায়। 

সেসব এখনই বলিব । আগে শধ্যাক্ষতের ( বেড সোরের ) 

কথ! বলি। | 

(১) শয্যাক্ষত ( বেড সোর )----এর আগেই বলিছি 
যে, খুব ছূর্বলি রোগী বিছানায় নিয়ত শুইয়। থাকিলে, 
যেখানে যেখানে বেশী চাঁপ পায়, সেই খানে সেই খানে ঘ। 

ইয়। শরীরের যে সব জায়গায় মাংস আর চর্বিব কম, হাড়, 
চাঁমড়1 দিয়া ঢাকা, সেই সব জায়গাতেই এই খা বেশী হয়। 

যেমন জন্মকাঠের উপর, কর়-কোণায়, আর পাকয়োয়। 

সব জায়গার চেয়ে জন্মকাঠের উপরেই এই ঘ! বেশী হয়। 
কেন না, চিত হইয়! শুইলে জন্মকাঠের উপর যেমন চাপ 

পায়, এমন আর কোন জায়গায় নয়। জন্মকাঠকে ডাক্ত- 



১৮০ শষ্যাক্ষত-_-বেড্সোর। 

রেরা সেক্রম বলেন। সেক্রম ইংরিজি কথ । এর ভাল 

বাঙ্গাল! ত্রিকান্থি। ত্রিকাস্থির অর্থ তে-কোণা হাড়। জঙন্ম- 

কাঠ খান তে-কোণ। বলিয়।, এর এই নাম দেওয়! হইয়াছে । 

সবল রোগীর এ রকম ঘ। হয় না। কেন না, অনেকক্ষণ 

চিতকি কাইত হইয়! শুইয়া! কষ্ট বোধ হইলেই, সে পাশ 
ফিরিয়! শোয়। পাশ ফিরিয়! শুইলে যেখানে চাপ পাই 

রক্ত জন্মিয়াছিল, সেখানে আর রক্ত জমিয়া থাকিতে পারে 

না। কাজেই, সেখানে কোন ঘা ঘোও হয়না। কিন্তু 

দুর্বল রোগী, যে সহজে পাঁশ ফিরিতে পারে না, পাশ ফিরা- 

ইয়। দিতে হয়; তারই এই ঘা হইয়। থাকে। একে 

রক্তের তেজ কম, নাই বলিলেও হয়, তাতে রোগী 

অস্থিচর্্দ সার। শুইয়া থাকিলে, যে সব জায়গায় বেশী 

চাপ পায়, সেসব জায়গার হাড় কেবল এক খানি চামড়া 

দিয়া ঢাকা । এর উপর গুক জায়গায় অনেকক্ষণ চাপ 

পাইলে সেজায়গার রক্ত জমিয়া, আর সে জায়গার চামড়। 

নষ্ট হইয়া! ঘা হবে, আশ্যধ্য কি? তাই কি সহজ ঘা 

হয়? সহজ ঘ| হবে কেন? সহজ গা তনয়, যে 

সহজ ঘ। হবে। যে ঘায়ে রক্ত পায় না, সে ঘাকি 

করিয়। সহজ হবে? যখন ঘ|। ফোটে, তখন এক বারেই 

পচা ঘ| দেখা যায়। বিছানা শক্ত হুইলে, এ ঘ| ফুটিতে 
একটুও দেরি হবে না। এ ঘা সারিতে চায় না। এই 

জন্তে, এ ঘাকে চিকিৎসকের! এত ভয় করেন। যে 

রোগকে ভয় করিতে হয়, সে রোগ ন৷ হইতে পায়, এমন 

উপায় করাই উচিত। এই জন্টে খুব র্ব্বল রোগীর বিছানা 



শয্যাক্ষত অর্থাৎ বেডসোঁর ন! হইতে পায়, তার উপায়। ১৮১ 

পুরু আর নরম করিয়! দ্িবে। নেবদি নিজে পাশ কফিরিয়। 
শুইতে না পারে, তবে মাঝে মাঝে পাশ ফিরাইয়। দিবে। 

তার পরণের কাপড়, আর বিছান! বালিশ, খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রাখিবে। তার গায়ে কোনও খানে ময়লা থাকিতে 

দিবে না। বিছানায় প্রক্রাব বাহে করিল কি' না, সর্ববদা 
তদারক করিয়! দেখিবে। কেন না, রোগীকে খুব পরি- 

ক্লার পরিচ্ছন্ন না রাখিতে পারিলে, ও ঘা কখনই বারণ 

করিয়া রাখিতে পারিবে না। শুইয়া থাকিলে, যে সব 

জায়গায় চাপ পায়, রোজ দু বেলা, সেই সব জায়গা বেশ 

করিয়! ঠাট্টরে দেখিবে। যদি দেখ কোন জায়গা রাড 

কি বিবর্ণ হইয়াছে, তবে দেরি না করিয়া, তখনই রেক্টি- 

ফাইড স্পিরিটে কিন্বা ব্রাপ্ডিতে ম্যাকড়া ভিজাইয়া, সে সব 
জায়গা বারে বারে মুছাইয়৷ দিবে। রেক্টিফাইড, স্পিরিটে 
একটু কর্পুর গুলিয়া৷ লইলে আরে! উপকার হয়। সেই সব 

জায়গার চামড়ার তেজ আরে! শীঘ্র বাঁড়ে। ঘ৷ হুইবার 

শঞ্চ। যত দিন না যাবে, তত দিন রোজ ৪81৫ বার এই 

রকম করিয়া মুছাইয়া দিবে। যদি বল, ঘা হইবার শঙ্কা 

গিয়াছে কি না, কি করিয়। জানিবে? তা জানা শক্ত 
নয়। রক্তের তেজ খুব না কমিলে, আর গায়ের বল এক 

কালে না গেলে, এ রকম ঘা ঘে হয় না। কাঁজেই, 

রোগীর গায়ে যদি ফের বল করিয়া না দিতে পার, তবে 

ও রকম ঘা ঘে৷ হওয়া কখনও বারণ করিতে পারিবে না। 

এমন তর রোগীকে চাজ। করিবার জন্কে ভাল অন্ুদ্ড চাই, 

ভাল পথ্যও চাই? যদ্দি কাশি (ক্রংকাইটিস ) থাকে, 



১৮২ শব্যাক্ত অর্থাৎ বেড্সোর না হইতে পায়, তার উপায় । 

তবে ১৭১র পাতে যে কার্ধবনেট অব্ ফ্যামোনিয়া মিকৃশ্চর 
লেখ আছে, সেই মিকৃশ্চর সেই রকম নিয়ম করিয়া 

খাওয়াইবে। আর যদি কাশি না থাকে, তবে এ মিক্শ্চর্ 
থেকে বাইনম ইপেকা বাদ দিয়া দিবে। আর ইন্ফিয়ুশন্ 

সেনিগার বদলে ডিককৃশ্নন সিংকোনা দিবে। পথ্য-_ 
মাংসের ক্কাথ আর ছুধ দ্িবে। মাংসের ক্কাথ কেমন করিয়া 

তয়ের করিতে হয়, ১২৮--১৩১র পাতে তা লিখিয়। দিইছি! 

আমন অবস্থায় রোগীর প্রায়ই পেটের দোষ হইয়া থাকে।, 
এই জন্যে, শুছু দুধ না দিয়া, তার সঙ্গে চণের জল মিশা- 

ইয়া দিবে। তিন ভাগ ছুধে এক ভাগ চুণের. জল দিবে। 

ছুধের .সঙ্গে চুণের জল এক বারে মিশাইয়া রাখিবে ন]। 

তা হইলে দুধ খারাপ হইয়া যাবে। দুধ খাঁওয়াইবার সময় 

চুণের জল মিশাইয়! লইবে। কীশার কি পিতলের পাত্রে 
দুধ রাখিলেও খারাপ হইয়া *যায়। এই জন্যে, পাতরের 

বাটিতে ছুধ রাখিবে।: এই রকম নিয়ম করিয়া 
অন্থদ আর পথ্য দিয়াও যদি দেখ যে, রোগী বেশ 

চাঙ্গ! হইতেছে না, তবে মাংসের ক্কাথের সঙ্গে ফি 

বারে ১ ডাম কি ২ ভাম ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাওয়া- 
ইবে। রোগীকে ১র নম্বর ভিন্ন অন্য ত্রাণ্ডি কখনও 

দিও না। এ কথা এর আগেই (৫১--৫২র পাতে) 

বলিছি। এ সব রোগীর কি গায়ের তাত পরীক্ষা 

করিবে না? তানা করিলে কখন্ কুইনাঁইন্ দিতে হবে, 

কেমন করিয়! জানিব্ে? রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক. 
না, ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইন্ দেওয়া চাই-ই। এ কথ 



শয্যাক্ষতের ( বেড্সোরের ) অস্থুদ। ১৮৩ 

এর আগে (৮১--৮৩র পাতে ) এত বার করিয়। বলিছি যে, 

এখাঁনে তা মার বলিলাম না! । 

শষ্যা-ক্ষত ( বেড্সোরু ) ন! হইতে পারে, তার উপায় 
মোটা-মুটি এক রকম করিলে । কিন্তু ঘা ফুটিলে পর-যদি 

তোমাকে ডাঁকে, তখন কি করিরে? কোন 'অসুদ বিশ্নুদ 

দিবে? না) ও ঘ|। সারিবে না বলিয়া, চলিয়া আসিবে ? 

চলিয়। আসিলে হৰে কেন? ও ঘায়ের ত বেশ অস্ুদ 

আছে। ২ ভাগ ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে, ১ ভাগ বল্সম্ 

পেরু মিশাইয়া, লিণ্ট কি ন্যাক্ড়ার উপর পুরু করিয়! 
লাগাইবে। তার পর, এ লিন্ট কি ন্তাক্ড়া ঘায়ের উপর 

ব্দাইয়া দিবে। তাঁর উপর মসিনার খৈলের পুল টিশ দিবে। 
রোল্গ তিন চারি বার করিয়া এ সব বদলাইয়। দিবে। 

লিণ্ট পাও ত ভালই। নৈলে, যে ন্যাঁকৃড়া ব্যবহার করিবে, 

তা পুরণ আর পুরু হওয়া »চাই। পুরণ লেপের তুল 

হইলেও হয়। ক্যাষ্টর অইল (রেড়ির তেল) আর বলং 
সম পেরু, এ ঘায়ের যেমন অন্থুদ, তেমন আর নাই। 

শামি অনেক জায়গায়, এ অন্তুদ ব্যবহার করিয়। বিশেষ 
উপকার পাইয়াছি। ক্যাষ্টর অইল খাইলে বাহ হয়” 
গার প্রদীপে পোড়ায়; লোকে এই-ই জানে। এষে 

মাবার ঘাঁয়ের এমন অন্তু, তা অনেকে জানেন না। আমি 

দেখিছি, ক্যাষ্টর অইলে প্রায় সকল ঘাই সারে। ক্যাষটর 
অইল পোঁড়া-ঘায়েরও চমগ্ডকার লম্থ্দ। বলসম্ পেরু 
জিনিশটে কি? গাছের আঠা। শ্াছের গুঁড়িতে ছুরি* 
দিয়া চির দিলে, এ আঠা বাহির হয়।' শার্কিন্ দেশে এই 



১৮৪ চোকের মণিতে ঘা-_ঘ! হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। 

গাছ হয়। অক্সাইড অব্ জিঙ্ক অইণ্টমেণ্টও ( মলমও ) 
এ ঘায়ের মন্দ অস্ুদ নয়। ঘায়ে যে অস্ুদই দেও, 

রোগীর গাঁয়ে শীত্ব বল করিয়া দিবার চেষ্টা বিধি মতে 
করিবে। নৈলে, সব মিথ্যা হবে। 

(২) 'চোকের মণিতে ঘা--চোকের মণিতে যে অমনি 

এক দিনেই ঘ! হইয়। পড়ে, তা নয়। সব রোগেরই পুর্্ব- 

লক্ষণ আছে। এই সব পুর্বব-লক্ষণ জানা থাকিলে, অনেক, 

জায়গায় রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়। ঘা হইবার 

আগে, চোকে বারে বারে পিচুটি পড়ে। এই মুছাইয়া 

দিলে, আবার খানিক পরেই পিচুটি জমিল। .অমন তর 
দুর্ববল রোগীর চোকে, বারে বারে এ রকম পিচুটি পড়িতে 
দেখিলেই, এক বারে ঠিক করিবে যে, তার চোকের মণিতে 

ঘা হইবার আর দেরি নাই। এখন যদি খুব সাবধান হও, 

তবে রোগীর চোঁকটী বাঁচাইতে পার। সচরাচর এক 
চোকেই ঘ! হইয়া থাকে । কখন কখন ছু চোকেও হয়। 
খুর দুর্বল রোগীর চোকে বারে বারে পিচুটি পড়িতেছে 
দেখিলেই, ফট্কিরির জল দিয়া তার চোক বারে বারে 
ধোওয়াইয়। দিবে । চোঁক যত পরিষ্কার রাখিবে, ততই ভাঁল। 

গাঁয়ের বল আর রক্তের তেজ, খুব না কমিয়া গেলে আর 

চোকের মণিতে ঘা হয় না। এ কথাটা যেন খুব মনে 

থাকে। নৈল্ে, শুদু ফটুকিরির জল দিয়া চোক ধোওয়া- 

ইলে কাজ হবে লা। এর আগে, যে অস্ুদ আর পধ্যের 

''কথা বলিছি এখানেও সেই অস্থদ আর পথ্য দিবে। 

অপরিষ্কার জলে ফট্কিরি গুলিয়, সেই “জল দিয়! চোঁক 



চোকে পিচুটি-পড়া_মণিতে থা হইবার পুর্ব-লক্ষণ-__চিকিৎসা। ১৮৫ 

ধুইলে, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। সে জল 

দিয় চোক ধোওয়।, আর কাদা গোল জল চোকে দেওয়া 

সমান। কেন না, অপরিষ্কার জলে ফটুকিরি দিলে, ফটু- 

কিরির গুণে জলের ময়ল! কাটিয়া নাচে সব জম! হয়। 
কাজেই, সে.জল পিয়া চোক ধেওয়াইতে গেলে, সেই 

ময়লা ত চোকে লাগিবেই। এই জন্যে, ডিট্রিল্ড ওয়াটরে 

ফ্লটুকিরি গুলিয়া দিলে ভাল হয়। ডিছ্রিল্ড ওয়াটর্ 

ইংারজি কথা। এর ভাগ বাঙ্গালা কথ পরিশ্রুত জল। 

এ জল ,ডিস্পেন্মেরিতে কিনিতে পাওয়া যার । এ জলের 
ধদপে গোল্প জলও ব্যবহার করিতে পার। আজ কাল, 

শলকাতায়.বে কলেরজল হইয়াছে, তাতেও ফট্কিরি 

গুলিরা দেওয়া যায়। ফট.কিরির জল কেমন করিয়। তয়ের 

করিতে হয়, নীচে তা৷ লিখিয়৷ দিলাম 2-_- 
ফটাকার য়্যালম্ রর ৪০ গ্রেন 

ডিষ্টিল্ড ওয়।টর বা গোলাপ জল ৮ ওক 

একত্র মশাইয়' একটা 1শশিতে রাখ। 
শিশির গায়ে “চোক ধোআইবার অস্গুদ" বলিয়া 

নিখিয়। দেও কাচের কি পাতরের বাটিতে এই জল টুর 

ঢাল। তাতে খুব সরু ফর্শ।। আর পুরাণ ন্যাকড়া ভিজাও। 

তার পর বা হাতের ছুট আউল দিয়া চোকের ছুই পাত 

ফাক করিয়। চোকের একটু উপরে এ ভিজে ন্যাকড়। এমনি 

করিয়। টিপিবে যে, তা থেকে জল বাহির হইয়া, চোকের 

পিচুটা বা ময়ল! সব ধুইয়! লইয়। যাইত্বে পারে। তার পর,' 
কোন খানে এক আধটু পিচুটি লাগিয়া থাকিলে, সেই 



১৮৬  চোকে ফটুকিরির জল কেমন করিয়া দিতে হয়। 

ন্যাকড়া দিয়া সব বেশ পরিক্ষার করিয়া দিবে। ঘণ্টার 
মধ্যে ৩৪ বার এই রকম করিয়া চোক পরিষ্কার করিয়া 
দিবে। এই রকম করিলে, ছু দ্রিনেই চোক পিচউন ভাল 

হইয়া যাইবে । ঘ|। হইবার আশঙ্ক। আর থাকিবে না। 

ঘায়ের যদি সূত্রপাত হইর়াধ্থাকে, তবে তাঁও জানিতে পারা 
যায়। চোঁকের মণিতে যে ঘা! হয়, শাদা ক্ষেত আর কাল 

ক্ষেত যেখানে মিলেছে, সে ঘা ঠিক সেই খানে আরস্ত হয়।, 
যদ্দি বেশ ঠাউরে দেখ, তবে সেই খানে খুব সরু দুটা কি, 

তিনটা রাঙা শির দেখিতে পাবে । বোঁধ হইবে, শির কটা 

ঠিক যেন একটা জায়গা থেকে বাহির হইয়াছে, কিন্া 

চারি দিক থেকে ঠিক সেই জায়গাতেই শির গুলি যাই" 

তেছে। এইটিই ঘায়ের জায়গা ঠিক করিবে । ছুই এক 

দিন পরে, কি তারও আগে এই জায়গায় খুব সরু এক 

খানি আইসের মত দেখা বায্ন। এই আইস দেখিতে 

দেখিতে, কাল ক্ষেতের দিকে বাড়িয়া যায়। চোক পিচ- 

টুতে আরম্ভ করিলে, এ রকম করিয়। ধোমাইয়া দিলে, 

আর রোগীর গায়ে শীঘ্র বল করিয়! দিবার উপায় করিলে 

(শস্থুদ আর পথ্য দিয়া), ঘা আর বাঁড়িতে পারে না। গোড়া 
থেকে চিকিৎসা করিয়াও যদি চোকের মণিতে ঘ! হওয়া 

বা! ঘা! বাড়। বারণ করিতে না পার, তবে সে তোমার দোষ । 

তুমি চিকিৎসক। রোগের পুর্বব-লক্ষণ জান। গোড়া 
থেকে রোগের চিকিৎসা করিতেছ। তুমি যা 'বলিতেছ, 

গৃহস্থ তখনই তাই কল্পিতেছে। এতে যদি রোগ বাড়ে, 
তবে দে কার দোষ? গৃহস্থের নয়, পাড়। প্রতিবাসিরও 



চোঁকের মণিতে ঘ! হইয়াছে কেমন করিয়। জানিবে। ১৮৭ 

নয়। সে তোমারই দোষ। চোকের মণিতে ঘ! হইলে 

পর, যদি তোমাকে ভাকে, তবে তখন কি করিবে ? তখনও 
পিচুটি-পড়া বন্ধ করিবার জন্য, ফট্কিরির জল দিয়! বারে 

বারে চোক ধোমাইয়া দিবে । কেন না, ফট্কিরির জল 

দিয়া অমন করিয়া ধোআইয়া না দিলে, পিচুটি-পড়া ক্রমেই 
বাড়িতে থাকে । এ দিকে, যেমন ঘা! বাড়িতে থাকে, 
পিচুটি পড়াও* তেমনি বাড়িতে থাকে । তার পর, বেশ 

।ঠুউুরে দেখিবে, ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি খাইয়া গিয়া 
পাতলা হইয়। গিয়াছে কি না। যদি তা না গিয়া থাকে, 

তবে ফট্কিরির জল দিয়! অমনি করিয়। ধোআন আর এ 

রুরূম পথ্য দেওয়। ছাড়া, আর কিছুই করিতে হইবে না। 

কিন্কু বদি ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি পাতলা হইয়। গিয়! 

থাকে, তবে মণির পিছনকার সেই পর্দা ( উপতার! ), সেই 

খান দিয়া যেন ঠেলে বেরবে, এমনি বোধ হয়। বেশ করিয়। 

ঠাউরে দেখিলে, এইটী জানিতে পারিবে। ফল কথা, খ 
হইয়া ঢোকের মণি ঘত পাঁতল! হয়, মণির পিছনকার পর্। 
(উপতারা) তত ঠেলিয়া আসে | তার পর, ঘায়ের জায়গায় 
মণি যে ফুটিয়া যায়, সেই এঁ পর্দা (উপতারা ) তার তিতর 
দিয়া বাহির হইয়া আসে। একেই “ঢেল! বেরন” বলে। 
এর আগেই (১৭৮র পাতে) এ কথা বলিছি। টেল 
বাহির হয় নাঁই, কিন্তু ঘা হইয়া, ঘায়ের জায়গায় চোকেয় 
মণি এত পাতলা হইয়! গিয়াছে যে, শীঘ্রই ঢেলা বাহির 
হইতে পায়ে। এ অবস্থায়কি করিকেঠ এ অবস্থায় যা" 
যা করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়! দিলাম । 



১৮৮ চৌকে ঢেল বাহির ন। হইতে পায়, তার উপায়। 

চোকে ঢেলা বাহির না হইতে পায়, তার উপায়--. 

১৭৮র পাতে বলিছি, রাত্রে বিড়ালের চোকের পুত লে৷ এত 

বড় হয় যে, মণির পিছনকার পর্দদাটা (উপতারা ) যেন 

ঠিক একটা সরু আংটির মত হইয়। যায়। চোকের কাল 

ক্ষেত অর্থাৎ 'মণি যত কড়, মণির পিছনকার এ পার্দাও 

€উপতারাও ) তত বড়। কাজেই, মণির চারিদিক 

বেড়িয়।, অর্থা যেখানে শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত মিলি- 

যাছে, সেই খানে এ আংটি থাকে । এ আংটিটা কি, তা 

যেন ভুল হয় না। আংটির বেড় এঁ পর্দা ( উপতারা ) আর, 
আংটির ফাঁক, চোকের তারা ( পুতলো ) এ যেন মনে 
থাকে। চোকের শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত যেখানে 

মিলেছে, সেখানে যদি এ পর্দা (উপতারা ) গোটো হইয়! 
আংটির মত বেড়িয়! থাকে, তবে ঘা হইয়া মণি ফুটিয়া 
গেলেও, ও পর্দ। ( উপতার! )খসেই ফুটে। দিয়! বাহির হইয়| 

আসিতে পারে না। কাজেই ঢেলাও বাহির হয় না। 

তবেই দেখ, চোকের তার! (পুতলো ) খুব বড় করিয়া 

দিতে পারিলে, “ঢেল! বেরুতে” পারে না। চোকের তার! 

€ পুত্লো ) যত বড় হয়, এ পর্দাও ( উপতারা ) গোটে! 

হইয়া আংটার মত তত সরু হুইয়৷ যাঁয়। অর্থাৎ উপতার৷ 
(এ পর্দী) গোটে! হইয়া! আংটির মত সরু হইয়! যাওয়া, 

মার তারা (গুতো ) খুৰ বড় হওয়! একই কথা । তার 
পর, এখন দেখ, এমন কোনও অস্দ আছে কিনা, যা 

''চোকে দিলে তারা (পুতলো ) খুব বড় হয়। যদি থাকে, 

ভবে “টল! বেরুতে” না দিবার সেই*ই অহদ। সে অন্তু 



বেলাডনার জল কেমন করিয়। তয়ের করিতে হয়। ১৮৯ 

আরকি? বেলাডনা । বেলাডনার জল চোকে দিলে, 

কি চোকের উপর বেলাডনার প্রলেপ দিলে, চোকের তারা 

(পুত লে! ) খুব বড় হয়। এই মাত্র বলিছি ষে, চোকের 
তার! খুব বড় করিয়া দিতে পাঁরিলে, ঢেল৷ বাহির হইবার 

ভয় থাকে না তবেই দেখ, চোখের মণিতে ঘ। হইলে, 

ঢেলে! বেরুতে না দেওয়ার উপায় খুব সহজ | ফট্কিরির 

জল দিয়া চোক ধোয়ান, বেলাডনার জল চোকে দেওয়া, 

কিন্বা চোকের উপর বেলাডনার প্রলেপ দেওয়া, আর 

রোগ্বীর গায়ে শীঘ্র বল করিয়া! দেওয়!_-এই তিনটা করিতে 

পাঁরিলে, এ রোগের চিকিৎসা করা হইল। তার পর 

বলি ;--বেলাডনার জল কেমন করিয়া তয়ের করে; আর 

বেলাডনার প্রলেপই বা কেমন করিয়! দেয়। 

বেলাডনার জল। 
একৃষ্রান্ট বেলাডনা রি ৫ গ্রেন। 

'ডষ্টল্ড ওয়।টর কি গোলাপ জল ২ ডাম। 

এই জলে বেলাডনা বেশ করিয়। গুলিয়া, মাপের গ্লাসে, 
কিম্বা কাচের ছোট একটা বাটিতে খানিক ক্ষণ রাখিয় 

দেও। তাঁর পর বটিং পেপার (কাগজ ) দিয়া ছ'কিয়ী 

লও। যে কাগজ দিয়া কালি চুপশে লয়, তাকে বুটিং 
পেপার বলে। বুটিং পেপার না পাও ত, পাঁচ ছয় পুরু 
ন্যাক্ড়। দিয়া ছাকিয়! লইবে। ন্যাক্ড়া খুব ফর্শ! আর 
সরু হওয়া চাই। তার পর, সেই জল একটা শিশিতে 
করিয়। রাখ। এই তোমার বেলাডগ্নার জল তয়ের হইয়া** 
গেল। এই জল, এক ফোটাই হোক, আর দু ফোটাই 



১৯০  বেলাডনার প্রলেপ কেমন করিয়। তয়ের করিতে হয়? 

হোক, রোজ তিন বেলা তিন বার চোকে দিয়া দিবে। 

পেনের কলমে করিয়া লইয়া চোকে ফোট। দিবে । লেখা 

কলমে হবে না। কলমের মোচ বাদ দিয়া ফেলিবে। 

চোকে ফোট। শীঘ্র পড়িতেছে না বলিয়া, চোকের উপরেই 

যেন কলম ঝাঁড়িও নাঁ। * কেন, তা আর বলিতে হবে না। 
বুঝিতেই পারিতেছ। চোকের ঢেলা বেরন বারণ করিতে 

গিয়! চোঁকে খোঁচা লাগাইয়া দিলে! রোগী চোকের মণির 

ঘায়ের যাতনায় অস্থির! তার উপর আবার কলমের খোচা ! 

বেলাডনার প্রলেপ । 

এক তোলা আন্দাজ একট্রা্ট বেলাডনা লইয়া, তাতে 

একটু জল দিয়!, বেশ করিয়া আড,ল দিয়া নাড়ো। তার 

পর, বেশ প্রলেপ দিবার মত হইলে, চোকের ছুই পাতার 

উপর, জর উপর, আঁর কপালে ওর প্রলেপ দেও । প্রলেপ 

দিয়া আর চোক খোলা হইবেণনা । খুলিলে চোকের মধ্যে 

বেলাডনা যাবে । এই জন্যে, প্রলেপ দেওয়ার পর কচি 

কলাপাত গোল করিয়! কাটিয়া তার উপর বসাইয়া দিবে। 
কলাপাতের উপর তঁলোই হোক, আর ন্যাকড়াই হোক, 

দিয়া ব্যাখেজ দিয়া সব বাঁধিয়া রাখিবে। ফট্কিরির জল 
দিয়া চোক ধোআইবার সময়, এ সব খুলিয়। ফেলে, প্রলেপ 

ধুইয়া ফেলিবে। তারপর আবার, এ রকম করিয়৷ 
প্রলেপ দিবে আর বাঁধিয়া রাখিবে। 

বেলাডনার প্রলেপে যে শুছু পুত লো বড় হয়, তা নয়। 

চৌকের মণিতে ঘা! হইলে, যে যন্ত্রণ। হইয়! থাকে, সে 

যন্ত্রণাও দূর হয়! 



ধ্যাটে পীনের জল কেমন করিয়া! তয়ের করে। ১৯১ 

সিংকোন! থেকে যেমন কুইনাইন তয়ের হয়; আফিং 

থেকে যেমন মফিয়া৷ তয়ের হয়; বেলাডনা থেকে তেম্নি 
একটী জিনিশ তয়ের হয়। তাঁকে য্যাটে পিয়া বলে 
রাাটেণপীনও বলে। বেলাডনার জল চোকে দ্রিলে যেমন 

তারা ( পুতলো ) বড় হয়, ঝ্যা্ছোপীনের জলও চোকে 

দিলে, পুত লো সেই রকম বড় হয়। বরং বেলাডনার 

*জলের চেয়ে ' য়্যাটেপীনের জলে আরো! শীপ্ব কাজ করে। 

তুরে, য়্যাটোপীনের দাম খুব বেশী বলিয়া রোগীদের বেলা- 
ডনার জল দেওয়াই ভাল। ফ্যাটেপীনের জল কেমন 

করিয়া তয়র করিতে হয়, নীচে লিখিয়। দিলাম। 

র্যাটেশপীন রি ঠা ১ গ্রেন। 

ডিষ্টিলড ওয়াটর বা গোলাপ জল ... ১ ওন্স। 

এক মশ।ইয়া একটা শিশতে রাখ । 

বেলাউনার জল যে রকপ্ম করিয়। চোকে দিতে হয় 

বলিছি, য্যাটেপীনের জলও সেই রকম করিয়! চোকে 

দিবে । 

ঢেলা বেরুলে পর, যদি তোমাকে ডাকে, তবে তখন 

কি করিবে ঢেল! যা বাহির হইয়াছে, তার চেয়ে আর 

ধেশী বাহির হইতে না পারে, তখন তাই করিতে হবে। 
চোকের মণির যেখানে দিয়া উপতারা ( মণির পিছনকার 

পর্দা! ) ফু*ডিয়া বাহির হইয়াছে, সেই খানে, গ্লোজ এক বাঁ 
করিয়া কাষ্টকির বাতি ছোঁমাইয়৷ দিলে, মণিতে আর উপ- 

তারাতে ( এ পর্দাতে ), এ খানে যোগ হইয়া যায়। উপ-' 
তারা (এ পর্দা) আর বাহির হইতে পারে না। এ ছাড় 



১৯২ ঘ| বাড়িয়। পুতলোর উপর গিয়া ন। পড়িতে পারে, তার উপায় । 

ফটকিরির জল দিয়া যে রকম করিয়া চোক ধোআইতে হয় 

বলিছি, আর যে রকম করিয়৷ চোকের তারা ( পুতলো ) বড় 
করিয়। দিতে বলিছি, সে সবই করা চাই | 

এর আগেই (১৮৫--১৮৬র পাতে) বলিছি যে, চোকের 

শাদা ক্ষেত মার কাল ,ক্ষেত (মণি) যেখানে মিশেছে, 

সেই খানেই প্রথমে ঘ৷ হয়। মণির অন্য জায়গাতেও হয়। 
তার পর, সেই ঘা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে মণির অনেক খানি, 
ঘিরিয়৷ লয়। যত দিন পুতলোর উপরে ঘা না যায়, তত 

দিন দৃষ্টির কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। এই জন্যে, ঢেল। 

বেরুতে ন। দেওয়ার উপায় কর! যেমন দরকার, ঘ। বাড়িয়। 

পুতলোর উপর গিয়া না পড়িতে পারে, তার উপায় করাও 
তেমনি দরকার । এর আগে যায করিতে বলিছি, তা 

করিলে, ঢেলাও বেরোয় না, ঘাও বাড়িতে পারে না। অন্ত 

জায়গার ঘ! হইয়। সারিয়া গেলে, ষে রকম জামড়ো পড়ে, 

চোকের মণিতে ঘা হইয়া সারিয়া গেলেও সেই রকম 

জামড়ে। পড়ে। এই জামড়ো, চোকের মণিতে একটা 

শাদা পুরু দাগ হইয়া থাকে । এ দাগ যদি পুতূলে৷ থেকে 
তকাত থাকে, তবে দেখিবার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। 
পুত্লোর উপর হইলে আর দৃষ্টি চলে না। তা চলিবে 
কেন? কাচের উপর চুণ মাখাইয়৷ দিলে কিতার ভিতর 

দিয়! দেখ। যায়? কখনই না। চোকের মণি কাচের 

মত স্বচ্ছ বলিয়া! তারার ( পুতলোর ) ভিতর দিয়! চোকের 
"মধ্যে আলো যায়। আলে! গেলে তবে আমরা দেখিতে 

পাই । এ কথ! এর আগেই €( ৯৭৬--১৭৭র 'পাতে ) ,বলিছি। 



চোকের মণির শাদা দাগ উঠাইয়া ফেলিবার অন্গুদ। . ১৯৩ 

কাজেই পুতলোর উপর অমন শাদা দাগ থাকিলে, চোকের 

মধ্যে কেমন করিয়া আলো যাবে £? চোকের মণির উপর, 
এই জামড়ে৷ বা শাদ! দাগ কি রকম, অনেকে তা দেখিয়া- 

ছেন। যাদের মুখে বসন্তের দাগ বেশী, তাদের মধ্যে 

অনেকের চোঁকে, এই রকম শাদা *দাগ খুব স্পষ্ট দেখিতে 

পাওয়া যায় । চোকের মণিতে এ রকম শাদ! দাগ থাকিলে, 

“চোকের তেমন শ্রী থাকে না। এই জন্যে রোগী ভাল 
হইয়াও চোকের মণির শাদা দাগটার জন্যে দুঃখিত থাকে । 

ডাক্তরদের জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়-কোন অন্থ্দ দিলে, 

চোকের ও, শাদ। দাগটা কি উঠিয়। যায় না? আপনাদের 

কি এমত অস্থদ নাই ? চোকের মণির ও রকম শাদা দাগ 

উঠাইয়! ফেলিবার একটী ভাল অন্থদ আছে। সে অন্ুদটা 

নীচে লিখিয়। দিলাম ৫-_- 

আয়োডীন রা পু ১ গ্রেন। 

আয়োভাইড অব. পোটামিয়মা. ... ২ গ্রেন। 

ডিষ্টালড, ওয়াটর বা গোলাপ জল ৬ ডাঁম |, 
একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ? 

পেনের কলমে করিয়। রোজ ২ বেল! ছু ফোঁটা! চোকে 

দিবে। যত দিন দাঁগটী ন1 উঠিয়া যায়, তত দ্বিন রোজ এ 
রকম করিয়! চোকে মস্ুদ দিবে। আমি এই অন্দর দিয়! 

অনেকের চোকের এ রকম শাদা দাগ উঠীইয়া দিইছি। 

এ অন্থ্টী সকলেরই মনে করিয়া রাখ! উচিত। 

শাদা দাগটা যদি পুতলোর উপর থাকে, আর এই অস্ুদ্ 

চোকে দিয়া দাগটা উঠাইয়। ফেলিতে ন। পার, তবে কি 



১৯৪ সন্নিপাত-বিকার ন! হইতে পায়, তার উপায় কর! উচিত। 

করিবে? শুদু একটা শাদা দাগের জন্যে, চোকটী কান৷ 

হইয়া থাকিবে! এ দাগটা যদি পুতলো ছাড়া করিয়া 
দিতে পার, তবেই দৃষ্টিটা বাজায় থাকে । শাদা 'দাগটা যে 
জায়গায় আছে, সে জায়গ! থেকেও সরাইয়! দিবার কোনও 

উপায় নাই। কিন্তু সে" দাগটী যদি খুব তানেক দূর লইয়৷ 
না থাকে. তবে যেখানে পুতলে। আছে, সেখান থেকে 

পুত লো! সরাইয়। দেওয়া যাইতে পারে, এমন উপায় আছে। 
পুত্লে। দাগ ছাড়! হইলেই, তার ভিতর আলো! যাইবার 

আর কোনও ব্যাঘাত থাকিল না । কেন না, চোকের মণি 

খানি সবই কাচের মত স্বচ্ছ। দাঁগটি ছাড়া, আর যেখানে 

পুতলো লইয়া যাইবে, সেই খান দিয়াই পুত লোর মধ্যে 
আলে! যাইবে! আলে! গেলেই দেখিতে পাইবে । কিন্তু 

চোকে কোনও অস্থ্দ দিয়া, পুতলে! এ রকম করিয়া 
সরাইয়া1 দেওয়া যায় না। এ কাজে ছুরি, কীচি, চিম্টের 

দরকার। সে সব কথা এখানে বলিব না। দে সব কথ! 

এখানে বল! বৃথা । কেন না, ষাঁদের জন্যে এ বৈ লিখি- 

তেছি, তার! তা ভাল বুঝিতে পরিবেন না। 

| সন্নিপাত-বিকারে রোগীর যে অবস্থা হয়, ১৭৪-_ 

১৭৫র পাতে তা বলিছি। সে অনস্থা থেকে রোগীকে বাঁচান 

সোজ। নয়। এই জন্যে, সে অবস্থ। যাতে ন| হইতে পারে, 

সকল চিকি্সকেরই তাঁর উপায় করা উচিত। তাপমান 

যন্ত্র (থম্্মমিটর ) আর কুঈনাইন্ থাকিতে, সে অবস্থা কখনই 

হইতে দেওয়া উচিত নয়। ধার হাতের রোগীর এ অবস্থ। 

হয়, তারই ভুলে যে রোগীর এমন দশা ঘটে, গৃহস্থের সেটা 



মুগনাভি, কপূর সন্লিপাত-বিকারে যেমন অন্কু্, তেমন আর নাই। ১৯৫ 

বিশেষ করিয়। জানিয়। রাখা উচিত। ভান্তরদের কথায় 

তারা যেন আর ভূলেন না। ২১ দিনের কমে এ জ্বর 
সারিবে না । এজ্বরের ভোগ ৪২ দ্িন। এসব কথ! বলা, 

এখন আর ভাল দেখায় না। . সে কাল গিয়াছে। গৃহস্থকে 

ধনে প্রাণে সারার কাল আর নাঁই। তার পর বলি। 

সন্নিপাত-বিকারে রোগীর যে অবস্থা হয় বলিছি, সে অবস্থায় 

.*কি অন্থদ দিবে? মৃগনাভি ( কম্তুরী ) নার কর্পূর, এ অবস্থার 

য়েমুন অস্ুদ, তেমন অস্থদ আর নাই । শুদ্ু এই ছুটা অস্থুদ 

খাওয়াইয়া, এমন তর রোগীকেও বাঁচাইতে পারা যায়। 

এ দুটা অন্ুদ্দ কেমন করিয়। খাওয়াইতে হয়, নীচে ত। লিখিয়৷ 

দ্বিলাম। 

মৃগনাভি (মস্ক) ক রা ৫ গ্রেন। 

বপ্পুর (ক্যাম্কষর) ৯. ১১. রে ১ গ্রেন। 

একত্র মিশাইয়! একটি পুরিয়! তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া, যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

পুরিয়। তয়ের করিতে পার। ছু ঘণ্টা অন্তর এক একী 
পুরিয়। খাওয়াইবে। রোগীর অবস্থা যেমন ভাল হইয়! 
আসিবে, পুরিয়াও তেমনি তফাত তফাত খাওয়াইবে। এ 

ঢুটা অহদের আশ্চর্য শক্তি । অমনতর মরা রোগীও এতে 
তাল হয়। এ ছুটীই আমাদের দেশী অন্ুদ। বৈগ্রাঁও এ 

ছুটা অন্তুদের ভারি আদর করিয়া থাকেরন্ন। আদরের 
জিনিস, আদর ন! করিবেন কেন? মৃগনাভি ভারি দামী। 

এই জন্যে, আসল মৃগনাভি প্রায়ই পাওয়া যায় না। 

বাজারে যা পাওয়৷ যায়, তা প্রায়ই ভেল। এই জন্টেই, 



১৯৬  কন্তরী (মুগনাভি) আসল কি ভেল, ভার পরীক্ষা । 

অন্থদে তেমন উপকার হয় না। চিকিৎসক, মুগনাভি 

(কস্তুরী) ব্যবস্থা করিলেন। গৃহস্থ জানিল, রোগীকে 
মৃগনাভি ( কন্ভ্ুরী ) দেওয়া হইল। কিন্তু রোগের কোনও 

প্রতীকার হইল না। প্রতীকার হইবে কেন? রোগী ত 

আর মৃগনাভি ( কন্তুরী ) খাইতেছে না যে, রোগ সারিবে। 

এই জন্তে, আসল মুগনাভির চেষ্টা করিবে। যদি বল, 

আসল কি ভেল, কেমন করিয়া জানিব £ “তা জানিতে 

পার! যায়, এমন উপায় আছে। কস্তরীর গন্ধ যিনি এক 

বার শু কিয়াছেন, তাঁর আর কখনও ভূল.হয় না। এক 

রতি কস্তুরীর গন্ধে সকল ঘর আমোদ করে । কন্তরী জিবে 

দিলে তিত আর ঝাল ঝাল লাগে । জ্বলন্ত আগুনে ধরিলে 

তখনই জ্বলিয়। যায়। আর রেক্টিফাইভ্ স্পিরিটে আর 
সল্ফিয়ুরিক ঈথরে বেশ গলিয়া যায়। মৃগনাভি ( কন্তুরী ) 

কিনিবার সময়, এই রকম পরীক্ষা করিয়া লইবে। তা 

নৈলে নিশ্চয়ই ঠকিবে। ঠকিলে যে কেবল পয়সা নষ্ট 
হইবে, তা নয়। দে কন্তরী খাওয়াইয়। রোগীকে বীচা- 

ইতে পারিবে না। কন্তুরী-হরিণের নাইতে কন্তুরী থাকে । 

যারা কন্তরীর ব্যবসা! করে, তারা সেই নাই থেকে কন্তুরী 
বাহির করিয়। লইয়া তার মধ্যে রক্ত পুরিয়া রাখে । এই 

রক্ত তার মধ্যে শুকাইয়। থাকে । এই শুকৃনো রক্তের গন্ধ 

ঠিক্ কস্তরীর মত হয়। আসল কস্তরী বলিয়া বাজারে এই 

রক্ত বিক্রী হয়। তবেই দেখ, কন্তরী কিনিবার সময়, ভাল 

"রকম পরীক্ষ। করিয়া লওয়া উচিত কি না। তার পর বলি। 

৯৩র পাঁতে রোগীকে চাঙগ। করিবার জঙ্টযে, যে ছ্রিমুলেপ্ট 



শয্যাক্ষাত ও চোঁকের মণিতে ঘা হওয়। ছাড়া আরো! ঢের উপসর্গ ঘটে। ১৯৭ 

(উত্তেজক) অস্ুুদ লিখিয়! দিইছি, সেই অস্ুদের সঙ্গে, 

কন্তরী আর কপূর্রের এ পুরিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে 
পার, তাতে বরং উপকার আরে! বেশী হয়। 

কস্তরী আর কপুররের যে পুরিয়! তয়ের করিতে বলিলে, 

তা কেমন কুরিয়া, তয়ের হবে ? ক্ষপূ্র ত গুড়ো করা যায় 
না। গুঁড়ো করিতে গেলে চেপ্টে যায়। শুদু কপুর 
শঁড়ো করিতে পারা যায় না। তাতে ২। ৪ ফোটা রেক্টি- 

ফযইিড স্পিরিট দিয়া গুড়! করিলে, বেশ গুড়ে হয়। 

কপুরের পুরিয়া তয়ের করিবার সময়, এ কথাটা যেন মনে 
থাকে । 

, সন্নিপাত-বিকারের যে ২টা উপসর্গের কথা এত ক্ষণ 

বলিতেছিলাম, সে ২টা উপসর্গ ( শধ্যাক্ষত আর চোকের 

মণিতে ঘ! ), যে কেবল সন্নিপাত-বিকারেই ঘটে, তা নয়। 

মে অবস্থ৷ হইবার পূর্বেবও ক্বটে; আর ঘটিয়াও থাকে। 

ঘোর সন্গিপাত অর্থাৎ , সন্নিপাত-বিকার ঘটিবার আগে 
শয্যা-ক্ষত আর চোকের মণিতে ঘা হওয়া! ছাড়া, আরো 

অনেক উপসর্গ ঘটিয়। থাকে । সে সব উপসর্গ চিকিৎসক- 
দের জানিয়! রাখ! ভারি দরকার। কেন না, রোগের চেয়ে 

উপসর্গতেই চিকিৎসকদের বেশী হক্ চকিয়ে দেয়। আর, 

সে সব উপসর্গ নিবারণ করিতে ন1 পারিলে, রোগীকে কখ- 

নই বাঁচাইতে পারিবে ন[। উপসর্গের জন্যেইৎত রোগ শক্ত 

ইহয়। যে রোগের যত উপসর্গ, সে রোগ তত শক্ত। 

সবিরাম-জ্বরের (ইণ্টশ্মিটেপ্ট ফীবরের ) চেয়ে স্বল্লবিরাষ- 

স্বরে (রিমিটেপ্ট ফীবরে ) উপসর্গ বেশী। এই জন্যে, 



১৯৮  স্ব্পবিরাম-জরের উপসর্গ । 

সবিরাম-জরের চেয়ে স্বল্পবিরাম জ্বর শক্ত । এ সব কথ, 

এর আগেই €৩--৪র পাতে ) বলিছি। রোগ যত বাড়ে, 

উপসর্গও তত আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বল, গোড়। 

থেকে চিকিৎস| করিলে ত কোন উপদর্গই হইতে পারে 

না। তবে, 'সে সব উণীসর্গের কথা অত করিয়। বলিবার 

দরকার কি? দরকার নয়? কটা রোগী, রোগ হইতেই 

ডাক্তর ধেখায়? চৌদ' আনা জায়গায়, রোগের বাড়া-. 

বাড়ি না হইলে, ডাক্তরের কাছে খবর যায় না। তবেই, 

দেখ, রোগের বাড়াবাড়ি হইলে, কত রকম উপসর্গ হইতে 

পারে, জানা! উচিত কি না? এ সব যদি তোমার জান৷ 

না৷ থাকে তবে তোমার হাতে রোগীর জীবন রক্ষা! হওয়। 

ভার। এই জন্তে, এখানে সে সব উপসর্গের কথ! এক এক 

করিয়া! বলিলাম । 

১। ব্রংকাইটিগ্ (এক রকম কাশি )। 

২। নিয়ুমোনিয়া (এও এক রকম কাশ রোগ ) । 

৩। প্লরিসি (এও এক রকম কাশ রোগ )। 

৪। পেট-নাব! ( অতিসার )। 

৫। রক্ত-আমাশা ৷ 

৬। রক্ত-ভেদ। 

৭। বমি।-_ক্রিমি। 

৮। হির্কি। 

৯। পেট-ফশপা। 

১০। প্রসাব বন্ধা 

১১। বাহ বন্ধ। 



শল্পবিরাম-জরের উপসর্গ-_ত্রংকাইটিস্। ১৯৯ 

১২। পক্ষাঘাত। 

১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ!। 
১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘা। 

১৫। উর্ববাণ-_--বাক্-রোধ 

১৬। কানে পূষ হওয়া । 

১৭। কানে কম শুন! 

১৮। কর্ণমূল ফোল!। 
এই যে ১৮ রকম উপসর্গের কথা বলিলাম, সে সব 

রকমই যে, সকল রোগীর হইয়া থাকে, বা হইতে চায়, 

তা নয়। সব রোগীর এক রকম উপসর্গ হয় না। তবে 

এ উপসর্গ গুলির মোটামোটি চিকিৎস! জানিয়া রাখিলে, শক্ত 

স্বরেরও চিকিৎসায় কোনও জায়গায় ঠকিবে না । 

১। ব্রংকাইটিস্-_-_১৬২১৬৩র পাতে 

এংকাইটিদ রোগের কথা মোটামুটি এক রকম বলিছি। 
ফুক্ষোর মধ্যে যে হাঁজার" হাজার নলি আছে বলিছি, সে 

সদ তাঁবার সমান নয়। কতকগুলি মোটা, কতকগুলি 
মাঝারি রকম,* কতকগুলি খুব সরু । মোট! আর মাঝারি, 

বম, নলি গুলির ভিতরে খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে আর 
বাখা হইলে, তত ভয় নাই। কিন্তু খুব সরু নলি 
শুলির ভিতরে সেই রকম রক্ত জমিলে, ফুলিল, আর ব্যথ! 
হইলে, রোগীর জীবন সংশয় । কেন না, এ সব সরু নলির 

এ রকম অবস্থা! হইলে, ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার খুব 
ব্যাঘাত ঘটে। *»ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার এমন 
খাধাত ঘটিলে জীবন ক দিন থাকে? শরীরের কোণও 



ই ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের লক্ষণ । 

জায়গায় খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর ব্যথা হইলে, সেই 

জায়গায় সে রকম অবস্থাকে ইনফ্যামেশন্ বলে। ইন্- 

ফ্যামেশন্ ইংরিজি কথা। ভাল বাঙ্গালায় একে প্রদাহ 

বলে, সম্তাপও বলে। খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর 

ব্যথা হুইলে--এ সব, বার বারে না বাঁলয়া, তার বদলে, 

এখন থেকে “প্রদাহ” হইলে বলিব। খুব রক্ত জমিয়াছে, 

ফুলিয়াছে, আর ব্যথা হইয়াছে--এ সব, বারে বারে না 

বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে “প্রদাহ' হইয়াছে বলিব। 

খুব রক্ত জমিবে, ফুলিবে, আর বাথা হইবে-_এ সব, বারে 

বারে না বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে “প্রদাহ” হইবে 

বলিব। “প্রদাহ” বলিলে, তার অর্থ বুঝিতে যেন ভুল 
করিও না। মোট। আর মাঝারি রকম নলি গুলির প্রদা- 

হকে সহজ ব্রংকাইটিস বলে। কেন না, এতে রোগীর 

বিপদ কম। আর খুব সরু, নলি গুলির প্রদাহকে ইংরি- 

জিতে ক্যাপিলারি শ্রংকাইটিস বলে। ক্যাপিলারি ব্রংকাই- 
টিস তারি শক্ত ব্যামে ! ডাক্তজরেরা একে বড় ভয় করেন। 

ছেলেদেরই এ রোগ খুব বেশী হয়। বুড়োদেরও হয়। 
কিন্তু জৌআন রোগীদের ক্যাপিলারি শ্রংকাইটিস (খুব 
ছোট নলি গুলির প্রদাহ) খুব কম হয়। যদ্দি বল, 

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া 
ঈ্গানিব? ত1.জানিবার বেশ উপায় আছে। ক্যাপিলারি 
ংকাইটিস অর্থাৎ খুব সরু নলি গুলির প্রদাহের সঙ্গে, জর 

'শুব বেশী থাকে; কাশিও খুব বেশী হয়; আর বারে বারে 

হয়। শ্রেত্বা সহজে উঠে না, হীপও বেশী হয়। 



ব্রংকাইটিস, রোগের পরীক্ষায় পিঠে হ্িথ্স্কোপ দিবে। ২০১ 

ছেলেদেরই হাপ খুব বেশী দেখ! যায়। মিনিটে ৫০ বারেরও 

বেশী নিশখ্বান পড়ে। জোমান রোগীদের হাপ থেকে থেকে 

হয়। ছেলেদের হাঁপ নিয়হই থাকে । আর তারা ষে কষ্ট 

পার, তাদের মুখে তা যেন লেখ! থাকে-_তাদের মুখ এমনি 
যান আর বিষ হইয়! যায়। হাপ্ুও ভারি রকম হয়, তারা 

ভারি অস্থির হয়। চোক তাদের রাঙা হয়, আর ভারি 

ভারি হয়'।" নাড়ী যেমন ক্ষীণ হয়, ওর বেগও তেমনি 

বাড়ে। 

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র ( ছ্টিথস্কোপ ) পিঠে দিয়! শুনিলে, 

১৬৩র পাঁতে যে ছু রকম শব্দের কথা বলিছি, সেই ছু রকম 
শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সরু বাঁশির শব ( শিশ 

দেওয়ার মত শব্দ) আর সরু বুড়ত্বুড়ি। প্রথমে, 

অর্থা নলি গুলির মধ্যে শ্লেক্সা জমিবার আগে এ রকম সরু 

বাশির বা শিশ দেওয়ার শ্ধ্* শুনিতে পাওয়। যাঁয়। তার 

পর, শ্রেশ্স। জমিলে এ ,বকম সরু বুড়-বুড়ির শব্দ শুনিতে 
পাওয়। যায়। শ্রেক্স। জমিবার আগে, ঘে শব শুন! যুয়, 

সে শব্দকে শুকৃনো শব্দ বলে। আবার শ্লেম্সা জমিলে পর 

থে শব্দ শুনিতৈ পাওয়। যায়, সে শব্কে ভিজে শব্দ বলে। 
শুধ্ুনো শব্দ আর ভিজে শব্দ বলিলে বেশ অর্থ বোধ হয়। 
বুক পরীক্ষা করার এ যন্ত্রের উপর কান দিয়া, যদি কেবল 

এ রকম সরু বীশিয়, কি শিশ দেওয়ার নত শব্দ শুনিতে 

পাও, তবে বলিবে যে কেবল শুকনো শব্ধ শুনিতে পাই- 
তেছি; এখনও শ্ররেম্ব জমে নাই, নলি গুলির ভিতর খুধ 
শুকুনো হইয়াছে আর ফুলিয়াছে। যদ্দি এ রকম সরু 



২৯২ ব্রকাইটিস'রোগের পরীক্ষায় পিঠে খ্রথৃক্কোপে দিবে। 

বুড়-বুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তবে বলিবে যে, ভিজে শব্দ 
শুনিতে পাইতেছি, নলি গুলির ভিতর তেমন আর শুক্নে! 

নাই, শ্রেক্ষ। জমিয়াছে। মোটা, মাঝারি রকম, আর খুব 

সরু; এই যে, তিন রকম নলির কথা বলিছি, সেই . তিন 

রকম .নলিরই “ভিতরে, শুকনো আর ভিজে দু রকম শব 

শুনিতে পাওয়। যায়। যদি বল, বড় নলি গুলি থেকে 

শব্দ হইতেছে, কি, ছোট নলি গুলি থেকে শব্ হইতেছে, 

তা কেমন করিয়া বুঝিব ? তা বুঝ! শক্ত নয়। খুব সরু 
নলি গুলি থেকে যে শব শুনিতে পাওয়। যায়, তা খুব 

চিকণ। শুকনো শব্দ যেমন চিকণ, ভিজে শব্দও তেম্নি 

চিকণ। নি যত সরু, শব্দও তত চিকণ। আর নলি যত 

মোটা, শব্দও তত মোটা । শব্দ যত চিকণ, রোগীর বিপ- 

দও তত বেশী। শব্ধ যত মোটা, রোগীর বিপদও তত কম; 

চিকিৎসকের আশা ভরসাও তণ্ত বেশী। ব্রংকাইটিস্ রোগ 
পরীক্ষা করিতে হইলে, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র পিঠে দিয়া 
শুনিবে। কেন ন|, বুক আর পাঁজরের চেয়ে পিঠে ওসব 

এদ্দ বেশ শুনিতে পাওয়! যায়। পিঠের মাঝা-মাঝি, 

বুকেরও মাঁঝা-মাঝি (অর্থা ফুন্কোর গোড়ার দিকে), মোটা 
আর মাঝারি রকম নলির শব ভাল শুনিতে পাওয়া যায়। 

যখন কেবল মোটা আর মাঝারি রকম নলি গুলির প্রদাহ হয়, 

তখন পিঠের নীঁচে দিকে, আর কণ্টার কাছাকাছি, প্রায়ই 
সহজ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস 
হইলে, সব পিঠে আর পাজরে, বিশেষ পিঠের নীচে দিকে 

খুষ সরু নলি গুলির খুব চিকগ শব্দ ভাল শুনা যায়। 



ব্রংকাইটিস. রোগে চারি রকম শব শুনিতে পাওয়া ঘায়। ২৯৩ 

তাতেই, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস, (খুব সরু নলি গুলির 

প্রদাহ ) হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য, পিঠের নীচে দিক 
পরীক্ষ! করিয়! দেখিবে। শুকনো শব, ভিজে শব্দ, মোটা 

নলির শব্দ, খুব সরু নলির শব্দ₹--এ সব রকম শব্দই এক 

জায়গায় শুন্ঠিতে পাওয়া যায়। * কাজেই, বুকের মধ্যে 
যেন নান। রকমের বাজন! বাঁজিতেছে বলিয়। বোধ হয়। 
যদি বল, এক'জায়গায় সব রকম শব্দ কেমন করিয়া শোনা 
'যুরে? এক জায়গায় বলিলে, ঘে একটী নলিই বুঝায়, তা 
নয়। এক জায়গায় এমন শত শত নলি আছে। সেই. 

সব নলির কতকগুলির মধ্যে শ্রেক্া! জমিয়াছে, কতকগুলির 

মধো এখনও শুকনো আছে । আবার তারই মধ্যে কতক 

গুলি নল মোট! কতকগুলি মাঝারি রকম, আর কতক 

গুলি খুব সরু । কাজেই, ওক রকম শব্দ এক বারেই 

নিতে পাওয়া যায় । 

ংকাইটিস রোগে গ্বোটে চারি রকম শব্দ শুনিতে 

পাওয়। যায়। মোটা নলির শুকনো শব্দ আর ভিজে 
এবা। আর, খুব সরু নলির শুকনো শব, আর ভিজে 

শন্দ। মোটা নলির গুকৃনো শব্দকে মোটা শাই শাই, কি 
মোটা শিশ দেওয়ার মত শব্দ বলে। মোটা নলির ভিজে 
শব্দকে মোট! বুড়-বুড়ির শব্দ বলে। খুব সরু নলির 
শুকনো শব্দকে খুৰ সরু শীই শাই, কি খুব সরু শিশ 
দেওয়ার মত শব বলে। আর খুব সরু নলির ভিজে 
শককে খুব চিকণ বুড়-বুড়ি বলে। "এই চারি রকম শব্দের 
সঙ্গে বেশ পরিচয় থাকিলে, স্রংকাইটিস রোগের বেশ চিকি- 



২৪ সহজ ব্রংকাইটিস. আর শক্ত বা ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্। 

গস! করিতে পারা যায়। রোগের কখন কোন্ অবস্থা 

হইল, রোগ শক্ত হইল কি না, রোগীর জীবনের কোন 

আশঙ্ক। আছে কি না, সে সবও বেশ জানিতে পারা যায়। 

কাঁজেই, ব্রংকাই টিম রোগই তোমার বশের মধ্যে থাকিল। 

আর এক বার বলি। “মোটা আর মাঝারি ,রকম নলির 

প্রদাহকে সহজ ব্রংকাইটিস বলে। এতে রোগীর 

যাতনাও কম, বিপদও কম। কিন্তু খুব সরু নলি 
গুলির প্রদাহ (ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস ) ভারি 

শক্ত ব্যামো। এতে রোগীর যাতনাও বেশী, 

বিপদও বেশী। এই জন্যে সহজ ব্রংকাইটিস হই- 

যাছে, কি ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইয়াছে, যত শীস্ত 

পার, ঠিক করিবে। এবং ছু রকম ব্রংকাইটিস 

কেমন করিয়। ঠিক করিতে হয়, এই মাত্র তা 
বলিছি। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইলে, খুব সতর্ক 

আর সাবধান হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিবে । ক্যাপি- 

লারি ব্রংকাইটিস নিজেই ভারি শক্ত রোগ । তাতে স্বল্প- 
বিরাম-জ্বরে (রিমিটেপ্ট ফীবরে) এ উপসর্গ ঘটিলে, 

রোগীর যে কত বিপদ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। ১৭১-_ 

১৭২র পাতে কাশির যে অস্থুদ, মালিশ, আর সেক দিবার 

ব্যবস্থা লিখিয়৷ দিইছি, এখানেও ঠিক সেই অন্ুদ, সেই 

মালিশ, মার সেই রকম করিয়া! সেক দিবে। ১৭২র পাতে 
বলিছি, এ কার্বধণেট অব ফ্যামোনিয়া মিকম্চর্। . মালিশের 
এ অন্ুদটা, আর তাপিনের এই সেক, এই তিনটিই কাশির 

ভারি অন্ুদ। এতে কাশি লারিতেই চায়। এ কথ। 



ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস রোগে বিপদ । ২০৫ 

গুলি এখানেও মনে করিয়া রাখিবে। এই তিনটা অনু 

জুত বরাত করিয়া দিলে, ব্রংকাইটিম রোগের চিকিৎসায় 
কখনও অপ্রতিত হুইবে ন1। 

এর আগেই বলিছি যে, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস (খুব 

সরু নলি গুলির প্রদাহ) ছেলেদেরই খুব বেশী হইয়! 
থাকে। কত ছেলে যে এ রোগেমারা যায়, তা বলা যায় 

দা? এ ব্যামোর একটু বাড়াবাড়ি হইলে, ছেলেদের 

ধুলোর মধ্যে বাতাস যাওয়। এক রকম প্রায় বন্ধ হইয়! 

যায়। ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার এ রকম ব্যাঘাত 

ঘটিলে, ছেলে কতক ক্ষণ বাঁচিয়৷ থাকিতে পারে? দেখিতে 

দেখিতে নীল মুগ্তি হইয়া মারা যাঁয়। ছেলেদের ফুল্ছোর 

মধো বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত কেমন করিয়। ঘটে, এখন 

তাই বলিব। এটি জানিয়া রাখা ভারি দরকার । কেন 

না, ছেলেদের ক্যাপিলারি ত্রংকাইটিস হইলে এই রকম 
উপসর্গ হইয়াই তারা মার ষায়। এ রকম উপসর্গ কেমন 

করিয়া ঘটে, জান! থাকিলে, আগে থেকে অবশ্যই তার 

উপায় করিতে, পার। ছেলেরা সহজেই দুর্ধল। তার 

উপর ভারি রকম ত্র জ্বালা হইলে, একবারে নেতিয়ে 
পড়ে। কাজেই, তেমন সব সরু নলিতে চট.-চটে আটাল 

লে জমিলে, তারা তা কখনই কাশিয়া তুলিয়! ফেলিতে 
পারে না। তার পর, অনেকক্ষণ ধরিয়া খক খক করিয়! 

কাশে, কিন্তু শ্লেম্ম। তূলিবার যোকি? সে শক্তি কোথায়? 
এ রকম কাশিতে হিত না হইয়া বরং তার বিপরীত হয়। 
খন খক্ খক. করিয়া কাশে, সরু নলি গুলির ভিতরে যে 



২০৬ ফুক্কোর মধ্যে বাতাস ন৷ মাওয়ার চিহ্ন। 

শ্লে্স! জমিয়! আছে, সেই শ্লেম্সার পাশ দিয়া, ফুল্ষোর ভিতর 

থেকে বাতাস জোরে বাহির হইয়। আসে। নিশ্বাস লইলে, 

সেই বাতাসের জোরে, নলির আরো আগার দিকে শ্রেশ্ব। 
সরিয়া গিয়। খুব আটিয়া বসে। সেই জন্যে, সে শ্র্রেক্ষা 

টুকু ঠেলিয়া, তার ও দিকে বাতাস আর যাইতে পারে না। 
এই রকম করিয়া, ফি বারে ফুক্কোর ভিতর থেকে বাতাস 

বাহির হইয়া আসে, কিন্ত্ত তার জায়গায় আর বাতাস যায় 

না। কাজেই, যে নলির মধ্যে শ্লেক্সা জমিয়া আছে, সে 

নলির ওদিকৃকার ফুক্কে! টুকুর মধ্যে এক বারেই বাতাস 
থাকে না। বাতাস না থাকিলেই, ফুল্কে। ক্রমে চেগ্টা, শক্ত, 

আর জমাট হইয়৷ যায়। তাতে আর কোনও কাজ হয় 

না। এই রকম করিয়া যদি অনেক খানি ফুক্কো সকেজো 

হইয়া যায়, তবে জীবন কতক্ষণ থাকে? নিশ্বাস বন্ধ 

হইয়া! গেলে যে ফল হয়, এ রকম হইলেও শেষে সেই ফল 

হয়। ছ্ুয়েতেই রোগী হাপাইয়া মরে। এ ছাড়া, ক্যাপি- 

লারি ব্রংকাইটিস রোগে খুব সরু নলি গুলির ভিতর ফুলিয়া 
সায় বলিয়া, তাদের ভিতর দিয়! ফুক্কোর মধ্যে সহজে বাতাস 

যাইতে পারে না। শেষে মোটেই যায় না। কাজেই, 

রোগী হাপাইয়া মরে। ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস 

রোগের এই, ভয়ানক উপসর্গটার কথ! সকলেরই বিশেষ 
করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। ফুক্কোর মধ্যে বাতাস 

যাওয়ার ও রকম ব্যাঘাত ঘটিলে, নিশ্বাস লইবা'র সময় এুক 
ন! ফুলিয়। বরং আরে! নুইয়া যায়, বুক্রে কড়ার নীচেটা 
খোল হইয়া যাঁয়। বুকের কড়ার নীচেটা খোল হইয়া 



ফুক্কোর মধ্যে বাতাস ন! যাওয়ার চিহ্ন । ২০৭ 

যাওয়া, ফুক্কোর মধ্যে বাতাস খুব কম যাওয়ার যেমন চিহ্ত, 

তেমন চিহ্ন আর নাই। এই জন্যে, এ চিহ্রটী মনে করিয়। 

রাখ! উচিত। যখন দেখিবে, ছেলে নিশ্বাস লইতেছে, কিন্তু 
বুকের নীচেটা উচ ন! হইয়া, বরং খোল হইয়া যাইতেছে, 
তখন ঠিক করিবে, ফুক্কোর মধ্যে বাতাস বেধ যাইতেছে 
না। ফি নিশ্বাসে নাকের ফুটে! ছুটা বড় হওয়া, ফি নিশ্বাসে 

স্নাকের পাত" ছুটী ফোলা, ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস বেশ ন! 
যাওয়ার আর একটী ভাল চিহ্ন। এ সন্ষেতটাও মনে 
করিয়৷ রাখ! উচিত। এসব সঙ্কেত বেশ জান! থাকিলে, 

রোগ চিনিতে একটুও ভুল হয় না । ছেলেদের ব্রংকাইটিস্ 

রোগের চিকিৎস! করিতে গিয়া, এই সব চিহ্ন আগে বেশ 

করিয়া ঠাউরে দেখিবে। ছেলের যদি হাঁপ বাড়ে, আর 

তার সঙ্গে গায়ের তাত না বাড়ে, তবে তার ফুক্কোর মধ্যে 

বাতাস যাওয়ার খুব ব্যাঘাত ঘটিগ্মাছে, তখনই ঠিক করিবে। 
এই মাত্র বলিছি যে, খুব ছোট ছোট নলি গুলির ভিতরে, 
আটা! আট! অনেক শ্্রেক্সা জমিলে, ছেলের তা কাঁশিযু। 

তুলিয়া ফেলিতে পারে না। কাজেই, নলি গুলি ক্রমেই 
বুজিয়। যায়? * নলি গুলি বুজিয়! গেলে, ফুক্কোর মধ্যে 
কেমন করিয়া বাতাস যাবে? ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়। 

বন্ধ হইলে, জীবন কিথাকে ? ছেলের আকার প্রকার 

আার লক্ষণ দেখিয়াঃ সব বেশ বুঝা যায়। হুক্ধোর মধ্যে 

বাতাস যাইবার খুব ব্যাঘাত ঘটিলে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়। 
( হাপাইয়! ) মরিবার আগে যেমন হয়, ঠিক তেমনি হয়। 
প্রথমে, নিশ্বাস লইবার জন্যে হাচড় পাঁচড় করে, ছট্ ফট্ 



২৪৮ বাইনম ইপেক! ছেলেদের কাশির বড় অন্ুদ। 

করে, তার পর সে সব বন্ধ হইয়া যায়। বুক, পিঠ, আর 

পাঁজরের উপর গ্রিথস্ফোপ, ( বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র) দিয়া 
গুনিলে, তার মধ্যে যে শিশ দেওয়ার মত শব্ধ, আর শীই 

্শাই শব্দ আগে বেশ শুনিতে পাঁওয়! যাইতেছিল, সে সব 
শব্দ আর শুনিতে পাঁওয়। যায় না। গা প্রথমে ফ্যাকাঁশে 

হয়, তাঁর পর নীলবর্ণ, আর ঠীণ্ড। যেন পাঁকের মত হইয়| 

যায়। নিশ্বাস ফেলা ভাস! ভাস! হয়, আর নিশ্বাস ঠাণ্ডা, 

হয়। নিশ্বাস ঠাণ্ড হইলে, এ দিকেও ঠা হইতে 

বড় দেরি থাকে না। এই সব লক্ষণ কখন কখন ক্রমে 

আসিয়। উপশ্থিত হয়। কখন কখন, এক বারেই হঠাৎ 

উপস্থিত হয়। নলি গুলি এক বারে শীঘই শ্রেম্বাতে পুরিয়া 

গেলে, ও সব লক্ষণ ঘটিতেও দেরি হয় না। কখন কখন 

সন্নিপাত আসিয়া! ঘটে.। কখন কখন দু রকম লক্ষণই দেখা 

দেয়। | 

কাশিয়। শ্রেম্মা তুলিয়া! ফেলিতে পারে ন| বলিয়াই, 

নখন ছেলেদের এত বিপদ ঘটে, তখন অন্ুদ খাওয়াইয়। 

সেই শ্প্রেম্বা উঠাইয়! ফেলিতে পারিলেই ত তাদের জীবন 

রক্ষা হইতে পারে। এখন দেখ, তেমন অস্থ্দ আছে কি 
না আছে। ভাল অন্ুদই আছে। বাইনম্ ইপেকা 

শ্লেক্মা উঠাইবার বড় অন্থদ, বাইনম্ ইপেকা, ছেলেদের 
কাঁশির যেমন অসুদ, তেমন অন্ুদ আর নাই। শুদু ছেলে- 

দের কেন? জোওয়ান ও বুড়োদেরও এ তেমনি অনুদ। 
_১৭১--১৭২র পাতে' যে কার্ববনেট, অবৃ য্যামোনিয়। মিকশ্চর, 

যে লিনিমেণ্ট (মালিশের অন্ুদ ), আর তার্পিনের সেক 



বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে কি উপকার হয়। ২০৯ 

দিবার যে ব্যবস্থা লিখিয়া দিইছি, জোৌওয়ান রোগীদের 

ংকাইটিস্ হইলে, তা ছাড় আর কোনও অস্তুদ দিতে হয় 

না, দিবার দরকারও হয় না। তাতেই রেশ সারিয়া যায়। 

ছেলেদের ব্রংকাইটিস্ হইলে, তা ছাড়া, কেবল একটা 

অসুদ বেশী দ্রিতে হয়। শ্রেক্ষ। উঠ্ঠাইয়া ফেলিবার জন্যে 

বাইনম ইপেক! বেশী করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। রোজ 

দ্রকালে একবার করিয়া বমি করাইয়! দিলেই ভাল হয়। 
সু ছানা, অন্য কোন সময়ে যদি ছেলে বেশী হাঁস-ফস করে, 

বুকে শ্লেম্ম। খুব জমিয়াছে, কাশিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারি- 
তেছে ন| বলিয়া অস্থির হয়, তবে তখনই বাইনম ইপেক। 

খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিবে। খানিক গ্লেক্ষ। উঠিয়া 

পড়িলেই ছেলে অনেক স্থস্থ হবে। তেমন অস্থির থাকিবে 

না। ফল কথা, বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করানই, 

ব্রংকাইটিস রোগ থেকে, ছেলেদের বাচাইবার একমাত্র 

উপায়। এ কথাটা যেন সকল চিকিৎসকেরই খুব মনে 

থাকে। বাইনম ইপেকা খাঁওয়াইয়। বমি করাইয়। দিলে» 

শ্লেক্। ত উঠিয়া যায়ই। ত]| ছাড়া, আর একটা ভারি, 

উপকার হয়। বমি হইবার আগে উপরো উপরি বার 

কতক যে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে হয়, তাতেই খুব সরু নলি 

গুলিরও ভিতর দিয়! ফুক্কের মধ্যে বাতাস যায়। কাজেই 

বাতাসের অভাবে ফুক্ধো তেমন চেপ্টা, শক্ত»”আর জমাট 

হইয়া যাইবার ভয় থাকে না । তবেই দেখ, বাইনম ইপেক৷ 

খাওয়াইয়৷ বমি করাইয়। দিলে, শিশুরুকি উপকারই করা 

হয়। যথার্থই তাঁর জীবন রক্ষ/ করা হয়। এটি মনে 



২১০ ইপেকাকুয়ান ছেলেদের খুব সয়। 

করিয়া রাখা চাই। এক বছরের ছেলেকে ৩০ । ৪০ 

ফোট। বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়! দিলে বমি হয়। একটু 
গরম জলের সঙ্গে খাওয়াইয়! দিলে বমি শীঘ্র হয়। একটু 

চিনি কি মিছরির গু'ড়ো দিয়া! মিষ্টি করিয়া দিলে, ছেলেরা 
তা আনন্দ করিয়! খায়। খালি পেটে খাঁওয়াইলে বমি 

শীঘ্ঘ হয় না। বারে বারে ওয়াক তোলে । তাতে 

ছেলেদের ভারি কষ্ট হয়। এই জন্যে, বাইনম ইপেকা 

খাওয়াইবার আগে, ঝিনুক আফষ্টেক গরম ছুধ খাওয়াইয়। 

দিবে। তা". করিলে খুব শীঘ্রই বমি হবে। ছেলের 

কোনও কষ্ট হবে না। কখন কখন, ছেলেদের এক 

বারে অনেক খানি বাইনম ইপেকা খাওয়ায়! না দিলে বমি 

হয় না। সচরাচর ছেলেদের ইপেকাকুয়ান! খুব সয়। 

বেশী করিয়া না খাওয়াইলে বমি হয় না। প্রথম দিন 
যত টুকু খাওয়াইলে বমি হয়, তার পর দিন সে টুকুতে বমি 
হয়না । তার চেয়ে বেশী দিতে হয়। এ সব বেশ 

ক্রিয়া জানিয়া রাখ! উচিত। আমি অনেক জায়গায় 

,দেখেছি, এক বছর, দেড় বছরের ছেলে ২।.৩ ড্রাম কি তার 

চেয়েও বেশী বাইনম ইপেকা খাইয়াও বমি করে নাই। 

শেষে বাইনম ইপেকার সঙ্গে ইপেকাকুয়ানার গু'ড়ো 

( ইপেকা পাউডার ) ২। ৩ গ্রেন খাওয়াইয়া দিলে, তবে বমি 

করে। ইপেকাকুয়ান৷ ছাড়। বমি করাইবার কি আর অন্তু 

নাই? অন্দ অনেক আছে। সে সব অন্থদ, বিশেষ 

টার্টার এমিটীক, খাওয়াইয়া বমি করাইলে, ছেলে শীঘ্রই 
নির্জীব হইয়া পড়ে। ছেলে নির্জীব হইয়! গেলে, বমি 



করাইয়৷ তখুব কাজ করিলে! তারে শক্তি টুকু ছিল, 

তাও ঘুচাইলে। ষেটা করা উচিত নয়, সেইটাই আগে 
করিলে । এই জন্যে, ইপেকাকুয়নি! ছাড়া, বমি করাই- 
বার জন্যে, ছেলেদের আর কোনও অস্থদ দিবে না। 

১৭১র পাতে যে কার্বণেট অব ফ়্যামোনিয়! মিকশ্চর লিখিয়া 

দিইছি সে পুন্তু মাত্রা । এক বঙ্ধরের ছেলেকে তার ২০ 

ভাগের এক ভাঁগ দিবে। ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম 
বহিসাৰ করিয়া অন্তদ তয়ের করিবে । ১৭২র পাতে যে 
লিনিমেপ্ট (মালিশের অন্থদ ) লিখিয়৷ দিইছি, তার বড় 

ঝবাঁজ। ছোট ছেলে যদি সে রকম ঝীজাল মালিশ না সৈতে 
পারে, তবে তার সঙ্গে এক গুন্দ অলিব অইল (স্থুইটু অইল ) 

মিশাইয়া লইবে। ঝাঁজাল মালিশ ছেলেদের বুকে মালিশ 
ন। করিয়, পিঠে আর পাঁজরে মালিশ করিলেই ভাল হয়। 

এ কথা এর আগেই (১৫৭র পাতে ) বলিছি। 

এর আগেই বলিছি যে,» ব্রংকাইটিস আসল রোগও 

হইতে পারে, জ্বরের উপুসর্গও হইতে পারে। এখানে 

প্মবিরাম-ছুরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) উপসর্গ বলিয়ানব, 

রংকাঁইটিস রোগের কথা বলিতে আরম্ভ করিছি। বলিতে 

গেলে ব্রংকাইটিস রোগ আমল হইলেও তার যে চিকিওসা, 

জ্বরের উপসর্গ হইলেও তার সেই চিকিুসা। তবে তফাত 

এই যে ব্রংকাইটিস রোগ আসল হইলে, শুদু তারই 

 চিকিগুসাঁ করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু গ্ররের উপধগ 

হইলে, আসল রোগ অর্থাৎ জ্বরকে খাটে। করিতে পারিলে, 
তবে ব্রংকাইটি রোগকে খাটো করা যায়। এ সব কথা 



যেন খুব মনে থাকে । এই জন্যে, এখানেও তোঁমাঁর সেই 
কুইনাইন্ বৈ আর উপায় নাই। উপসর্গ যাই কেন থাক 
না, কুইনাইন্ খাওয়াইবার বাঁধ! কিছুতেই নাই। এ কথাটা 
যেন কখনও ভুলো না। এর আগে, এ কথ! মাথার দিব্যি 
দিয় বলিছি। শ্বল্পবিরাম-জ্বরে যে রকম নিয়ম করিয়। 

কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিছি, ব্রংকাইটিস, কি আর কোনও 
উপসর্গ মাছে বলিয়া, সে নিয়মের যেন কোনও ক্রুটি করিও 

না। ক্রুটি করিলেই ঠকিবে। জ্বরও কমিবে না, উপ-.. 
সর্গও কমিবে না। জ্বর না কমিলেঃ উপসর্গ কেমন করিযু!, 

কমিবে? জ্বরেই না উপসর্গ আনিয়াছে। যার জন্যে 

উপসর্গ, তা থাকিতে কি উপনর্গ যাইতে পারে? কখনই 
না। এ ছাড়া, কুইনাইন্ যে কেবল জ্বরেরই অনুদ ত! 

নয়, ব্রংকাইটিস্ রোগেরও এ চমণ্কার অন্ন্দ। আমি বারে 

বারে পরীক্ষা করিয়া দেখিছি ব্রংকাইটিস আর নিয়ুমোনিয়া 
রোগে, (এর পরই নিয়ুমোনিত়ার কথা বলিব ), কুইনাইন্ 

খাওয়াইলে ভারি উপকার হয়।, ব্রংকাইটিস. রোগে মলি 

গুলির মধ্যে শ্রেশ্ব। জন্মে। রোগ যত বাঁড়ে, রোগী যত 

দুর্দবল হয়, শ্লেক্সাও তত বেশী জন্মে। কুইনাইন্ খাঁওয়া- 

ইলে, ্লেগ্স। তেমন জন্মিতে পারে ন|। কুইনাইনে যদি 

শ্লেম্বা জন্মিতে না দিল, তবে না করিল কি? শ্লেক্স! জমি- 

যাই ত ব্রংকাইটিস রোগে এত বিপদ ঘটায়। কুইনাইনের 
এই আশ্চর্ষ্য ধণ্ম্টা সকল চিকিসকেরই মনে করিয়! রাখ। 

উচিত। আনল রোগেরও যেমন অন্দ, উপসর্গেরও 

"তেমনি অন্ুদ। তারুচেয়ে ভাল অন্ু্দ আর কি আছে? 



কুইনাইনের ক্ষমতাঁর পরিচয় এখানে আর একবার দিই। 
এর আগে ত অনেক বারই দিইছি। 

দিন পোনর হইল একটা আঁতুড়ে ছেলেকে দেখিতে 
গিইছিলাম। ছেলেটার সবিরাম জ্বর (ইণ্টর্্মিটেপ্ট 
ফীবর ) হইছিল ! বাপ নেটিব ডাক্তর। চিকিগুসার ক্রি 

হইছিল, এ ,কথ| বল! যায় না।* তবে, জ্বর ছাঁড়াইতে 

পারেন নাই বলিয়া, আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। 

চজজ্ঞাস| করায়' তিনি বলিলেন, অত টুকু ছেলেকে সাহস 

করিয়। আধ গ্রেনের বেশী কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারি নাই। 
ভ্বর ছাঁড়িলেই ২ গ্রেন, আর জবর আসিবার ছু ঘণ্টা আগে 

ছু গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াও আর, এর মধ্যে ২। ৩ঘণ্টা 

অন্তর আধ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ দেও। এতে এক 

দিনেই জবর-আসা বন্ধ হবে । তার পর, দিন আফ্টেক রোজ 
৩৪ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ খাঁওয়াইলে, ছেলে নীরোগ 

হবে। আমার এই কথা শুনিম্া তিনি চমকে উঠিলেন। 
১৭ দিনের ছেলেকে একবারে ২ গ্রেন কুইনাইন্ খাঁওয়।- 
ইব! তা ত কখনই পারিব না। তবে, আপনি যখন 

শলিতেছেন, তখন ছু বারে ছু গ্রেন কুইনাইন দিব। আর, 

মাঝে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর আধ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাঁওয়া- 
ইব। এতেও তোমার ছেলের জর আস! এক দিনেই 

বন্ধ হইবে। এই কথ বলিয়া সকাল বেল! তাকে বিদায় 
করিয়া দিলাম। সন্ধ্যাকালে তার অনুরেধ ছাঁড়াইতে 

ন| পারিয়া ছেলেটাকে দেখিতে তার বাড়ীতে গেলাম। 
ছেলের বগলে তাপমান-যন্ত্র ( থশ্মমিটল্প ) দিয়া দেখিলাম, 



২১৪ একটি রোগীর পরিচয় ।' 

পারা ৯৯র দাগ পর্যাস্ত উঠিল। জ্বর আসিবার এখনও 

২।৩ ঘণ্ট। দেরি আছে শুনিয়া, তখনই আর ১ গ্রেন্ 
কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিতে বলিলাম। সেই কুইনাইন্ 

খাওয়ান হইলে পর, শিশুর আর জ্বর আঁসে নাই। ছেলেকে 
অহ বিশদ খাওয়াইবার এই রকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, 

অন্য অন্য কথা বার্তী কহিতেছি, এমন সময়, আর এক জন 

নেটিব ভাক্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরও সঙ্গে 
আমার জান| শুনা ছিল। এদের দু জনেরই বাড়ী এক. 

জায়গায় । এত কাহিল হইয়াছ কেন, জিত্ঞাসা করিলে, 

তিনি বলিলেন, এ বারে তিনটী মেয়ের ব্যামোতে আমাকে 

বড়ই কষ্ট পাইতে হুইয়াছে। দুটা মেয়ের ব্যামে সারি- 

যাছে, আর একটী এখনও ভূগিতেছে। একটী মেয়ে 
৩০ দিনের দিন পথ্য পাইয়াছে। একটী ২৮ দিনে পথ্য 

পাইয়াছে। আর, এ মেয়েটা আজ. ১৬ দিন ভূগিতেছে। 

তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই ষ্পরিচয় পাইয়া আমি তার 

চিকিৎসার সুখ্যাতি করিব। এমন শক্ত রোগী বাঁচাইয়া- 

ছেন, অবশ্যই তার যশ করিব। কিন্তু খন শুনিলেন, যে 

জ্বর ৩০ দিনে, কি ২৮ দিনে ভাল হয়, সে জ্বর চিকিৎসকের. 

গুণে সারিয়াছে বলা যায় ন|; সে জ্বর আপনি সারিয়াছে 

পরমাযুর জোর ছিল বলিয়াই, রোগী বাঁচিয়া গিয়াছে। 

জ্বরে ৩০ দিন, কি ২৮ দিন ভোগাইবার কাল আর নাই। 

সে কাল গিয়াছে। তাপমান-যন্ত্র (থন্মমিটর ) যখন না 

ছিল, তখন যিনি যা বলিয়াছেন, তাই বিশ্বাস করিতে 

'ছইয়াছে। এখন আর সে সব কথা বিশ্বাস করি না। 



একটি রোগীর পরিচয় । ২১৫ 

তমুক রোগী ২১ দিন জ্বর ভোগ করিয়াছে, না বলিয়া, 
শমুক রোগীকে. চিকিৎসক ২১দিন ভোগাইয়াছেন, এই 

কথা বলি। জন্প্রতি সরল জ্বর-চিকিতুস৷ নাম দিয়া, একখানি 
বৈ লিখিতেছি ; সেই বৈতে এ সব কথ বেশ করিয়। 

লিখিয়া দিইছি। সেই বৈ পড়িলে* জ্বরে রোগী ভোগে, কি 
টিকিতসক তাহাকে ভোগান, বেশ জানিতে পারিবেন । যখন 

, এই সব কথা শুনিলেন, তখন বেশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যে 

স্বরের দিন রাত সমান ভোগ, গায়ের তাত একটুও কমে না, 
সেজুরে কুইনাইন্ কেমন করিয়া দেওয়া যায়। কুইনাইন 

দিবার সময কৈ? কেন্ল এক দিন গায়ের তাত একটু কমি 
ছিল, তাতেই কুইনাইন্ দ্িইছিলাম। কিন্তু কুইনাইন্ দিয়া 

অবধি জর বরং আরে বাড়িয়াছে ।--এ সব কথার কি উত্তর 

আছে? য। বলিলেন, সবই বিপরীত । এ দিকে আবার 

চিনি কিছু তেজী আর অভিমানী । বুঝাইতে গেলে বিপরীত, 
বলিবেন, এই ভয়ে তাঁকে বেশী কিছু বলিলাম না। এখন 

গার ঝগড়া করিব না। আমি জ্বর-চিকিৎসার যে বৈ লিখি- 

তেছি, ছাঁপাইচলে, সে বৈ এক খানি তোমার কাছে পাঠাইয়া 
দিব। সেই বৈতে যা যা লেখা আছে, তার সঙ্গে মিলাইয়৷ 

চিকিৎস1 করিয়া দেখিও--রোগে বেশী ভোগে, না চিকিৎ- 

সকের ভূলে রোগী বেশী ভোগে । তোমর! ভোগাও বলিয়া 
রোগী ভোগে, না রোগের ধর্খে রোগী ভোগে ।-_ সেখানে 
একজন বিচক্ষণ বৈচ্য বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, গ্রন্থে, 
যাহা লিখিয়াছ্েন। ব! লিখিতেছেন, গ্রুস্থকর্তা হাতে কলমে তা 



-২১৬ ' একটি রোগীর পরিচয় । 

লাগিল। তখনই সেই মেয়েটাকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে 

তার গায়ের তাঁত পরীক্ষা করিলাম। পার! ১০৩র দাগ 

ছাড়াইয়! ছোট একটা দাগ পর্যান্ত উঠ্ঠিল। -তার পর গড়ি 
ধরিয়৷ নাঁড়ী দেখিলাম। ফি মিনিটে ১১৬ বার পড়িতেছে। 

নাড়ী দেখিবার সময় তার স্াতের অল্প কাপনি জানিতে পার! 

গেল। রোগী ভ।রি দুর্বনল হইয়। ন! পড়িলে, তার হাতের 

এ রকম কীপনি হয় না। জিব শুকনো যেন কাঠের চলা। 
ছুই ঠোটে আর দাতের উপর কাল ছাত। পড়িয়াছে। রোগী 

খুব ছূর্বল আর অবসন্ন না হইলে, ঠোটে আর দ্রাতে এ রকম 

কাল ছাত। পড়ে না। ঘোর সন্নিপাতে রোগীর যে অবস্থ 

হয়, ১৭৪র পাতে তা লিখিয়৷ দিইছি। ঠোটে আর দাতে কাল. 

ছাত। পড়ার কথ| সেই খানেই বলিছি। মেয়েটা জ্বরে ভূগে 

এত কাহিল হইছিল যে, প্রায় এক রকম কাল। হইয়। গিইছিল। 

খুব বড় করিয়া না বলিলে শুনিতে পাইত ন।। তার পর, 

তার ভাইন কৌকে (লিবরের ) জায়গায় আঙ্গুলের ঘ৷ দিয়া 
দেখিলাম । ঘ| দিতেই তার ভারি ব্যথা লাগিল। এতেই 
ঠিক. করিলাম, তাঁর লিবরে (যকৃতে ) খুব রক্ত জমিয়াছে। 

তাঁর পর, তার পিঠে গ্রীথস্কোপ (বুক পরাক্ষ| করিবার যন্ত্র) 
দিয়া শুনিলাম, খুব সরু নলি গুলির ভিজ শব্দ শুনিতে পাওয়া 

গেল। সকল পিঠে আর পীরে এই রকম শব্দ শুনিতে 

পাইলাম। পিঠের নীচের দ্বিকেই সব চেয়ে বেশ শুনিতে 
পাওয়! গেল। পিঠে কান দিয়া কি গ্রীথস্ষোপ দিয়া এ 
কম শক শুনিতে পাইলাম । পিঠের নীচের দিকেই 



একটী রোগীর পরিচয়। ২১৭ 

কি চিথস্কোপ দিয়! এ রকম শব্দ শুনিতে পাইলে, কি রোগ 
হইয়াছে ঠিক করিবে ? এর আগে য! যা বলিছি, সে সব যদি 
বেশ মনে থাকে, তবে বলিবে যে, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস 

হইয়াছে; আর খুব ছোট নলি গুলির মধ্যে শ্লেক্সা জমি- 

য়াছে। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস ফি রকম শক্ত রোগ, এর 

আাগে তা বেশ করিয়া বলিছি। ফল কথা, বাতশ্রেক্স-বিকা- 

রের রোগীর যে রকম অবস্থা হইয়া থাকে, এ মেয়েটার ও 

ঠিক সেই রকম হবস্থ। হইয়াছিল। স্ুল বকে কি না, 
জিজ্ভাঁসা করিলে, তীরা সকলেই বলেন, ভূল বকে না। 

তাঁদের এ, কথা আমি বিশ্বাস করিলাম না। ভুল বকেকি 

ন।, তীর! ত। লক্ষ্য করেন নাই, এই ভাবিয়া লইলাম। কেন 

না, এ রকম অবস্থায় রোগীর ভূল বকা থাকিতেই চায়। 
তার পর জানিতে পারা গেল যে, সে মাঝে মাঝে দু চারিটা 

ভুল বকে। এই রকম করিয়া তার গায়ের তাত, নাড়ী, 
জিব, লিবরে (যকৃতে ) ব্রক্ত জমা, ভুল-বকা, আর ক্যাপি- 

লারি ব্রংকাইটিস সব ঠিক করিলাম। তার পর, অস্থুদ আঁর 

পথ্যের ব্যবস্থা] করিলাম। ১৭১--১৭৪র পাতে যে কার্বক 
ণেট আর র্যামোনিয়! মিকশ্চর, যে লিনিমেণ্ট (মালিশের 
শন্থুদ ), আর তার্পিনের সেক দিবার যে ব্যবস্থ। লিখিয়৷ 

দিইছি, এখানেও সেই সব অন্ুদ, আর সেই রকম সেক 

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। মেয়ের বয়স ১৪ ব্ছর। এই 
জন্যে, খাঁওয়াইবার অন্থদ পুর মাত্রায় না দিয়া) তিন ভাগের , 

ছু ভাগ দিলাম।, রোগীর বয়স ২০ বছর হইলে পুর মাত 



২১৮ সবিরাম-জরে আবার জর আসিবার আগে ৩০ গ্রেন। 

শ্চর পুর মাত্রায় লেখা আছে। মালিশের অন্থদ তাই 

দিলাম; তার আর কোন বদল করিলাম না। ১৩১র 

পাতে আয়োডীনের যে আরোক লেখা আছে, সেই 
আরোক ডাইন কৌোকে (লিবর অর্থাত যকৃতের জায়" 

গায়) লাগাইতে বলিলাম। আয়োডীনের খুব ভালা না 
ধরিলে, কোনও কাজ হয় না। এ কথা এর আগে বারে 

বারেই বলিছি। তার পর, গায়ের তাত এক চুল কমিলেও- 

ফুইনাইন্ খাওয়াতে বলিলাম। ২ ঘণ্টা অন্তর গায়ের 
তাত পরীক্ষা করিবে আর কুইনাইন্ খাওয়াইবে। ফল 

কথ, গায়ের তাত বাড়িবার আগে ২৭ গ্রেন্ কুইনাইন্ 

খাওয়ান চাই-ই। রোগীর বয়স ২০ বছর বা তার উপর 

হইলে গায়ের তাত বাড়িবার আগে ৩০ ঞ্রেন্ কুইনাইন্ 

খাওয়াইতে বলিতাম। সবিরাম-জুরে ( ইণ্টশ্মিটেপ্ট ফীবরে ), 
জ্বর ছাঁড়িলে অর্থাৎ আবারৎজ্বর আসিবার আগে ৩৬০ গ্রেন 

কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারিলে আর ভ্বর আসে না। স্বল্ল- 

রিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ), রিমিশনে (যখন গায়ের 

তাত কম থাকে, অর্থাৎ গায়ের তাত বাড়িবার আগে ) ৩০ 

গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারিলে, গায়ের তাত আর 
বাড়ে না। ক্রমে কমিয়া সহজ হয়। এই ছু রকম জ্বরে 

কুইনাইন্ খাওয়াইবার মোটামুটি নিয়মই নাই। তুমি নিজে 
ডাক্তর, তোমার মেয়ের এমন শক্ত ব্যামো! তোমারই 

দোষে ব্যামেো এমন শক্ত হইয়াছে। কুইনাইন্ আর তাপ- 

“ মান-যন্ত্র (থণ্মমিটর9 থাকিতে, এ জ্বরকে এত শক্ত হইতে 
দেঞ্যা কখনই উচিত নয়। গোড়ায় তদ্বির করিলে যে জ্বর 



কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আস! বন্ধ হয় । ২১৯ 

২। ৩ দিনেই সারিত, নেই গ্রে মেয়েটা আজ ১৬। ১৭ দিন 

ভুগিতেছে, আর মার! যাইবার মত হইয়াছে। তুমি বলি- 

তেছ, মেয়েটা ভূগিতেছে, কিন্তু আমি তা বলি না। আমি 

বলি, তুমিই ভোগাইতেছ। যাই হোক, এ পাপের প্রায়- 

শ্চিত্ত তোমাকেই করিতে হইকে। দিন রাঁত মেয়েটার 

শিয়রে বসিয়। থাক, ২ ঘণ্টা অন্তর গায়ের তাত যেমন 

*পরীক্ষা! করিবে, আর ঘড়ি ধরিয়! নাড়ী দেখিবে, অমনি এক 

খানি কাগজে সে সব লিখিয়। রাখিবে। যখন যে অস্থুদ 

খাঁওয়াইবে, মালিশ করিবে, সেক দিবে, আর আহার দিবে, 

সেই কাগজু খানিতে সে সব তখনই লিখিয়া৷ রাখিবে। এখন 

এই রকম খুব তদ্বির করিতে পারিলে, মেয়েটীকে বাঁচাইতে 

গারিবে। নৈলে সে আশা খুব কম। এট! যেন বেশ 
মনে থাকে । রোগটা নিতান্ত বাড়িয়। পড়িয়াছে। নৈলে 

২।৩ দ্রিনেই সারিত। মেহ্বেটার যে রকম চিকিৎস| করি- 
তেছিলে, সে রকম চিকিতসা আর ৩। ৪ দ্দিন করিলে তাকে 

বাচাইতে হইত না। এই সব কথ! তাকে বেশ্ব করিয়া 

বুঝাইয়৷ বলিয়া, সেখান থেকে বিদায় হইলাম। এর 

শাগেই বলিছি যে, তিনি কিছু তেজী আর অভিমানী । এই 

জন্যে, আমি যা ষা করিতে বলিছিলাম, ঠিক সে রকম করেন 

নাই। করিলে, পাছে লোকে বলে, আমার ব্যবস্থাতেই 

তার মেয়েটা এবারে বাঁচিয়াছে। তা হইলে ত মানের 
খাটো হইবে। এই জন্যে, তার নিজের মতও কিছু কিছু 

তার মধ্যে চালাইয়াছিলেন।- এতেই মেয়েটার ব্যামে! তত” 
শী সক নট” কিন্ত শেষে ওরকম ধরাধর করিয়! কুই- 



২২০  স্বক্লবিরাম-জরে গায়ের তাত বাঁড়িার আগে ৩০ গ্রেন 

নাইন্ খাওয়ান হইছিল বলিয়৷ যে তার জীবন রক্ষা হইল, 

--এ কথা তিনি ফুটে না বলুন, তার গাঁয়ের সকলেই 
বলিবে। সে অবস্থাতেও ঠিক এ রকম নিয়মে অন্্াদ বিস্থাদ 

দিলে, ছু দিনেই মেয়েটার অবস্থা এত দূর ভাল হইল ষে, 

৫ | ৭ দ্রিনেই সে আরাঁম হইতে পারিবে, 'এমন বোধ 
হুইল। ১৭ই তারিখে সন্ধ্যার সময় মেয়েটাকে দেখিয়। 

অন্থদের ব্যবস্থা করি। তার পর, ১৯শে তারিখে খুন 

ভোরে তাকে আবার দেখিতে যাই। এই ৩৪ ঘণ্টার: 
মধ্যে তার গায়ের তাত আর নাড়ীর অবস্থ। যখন যে রকম 

ছিল, আর যখন যত টুকু কুইনাইন্ খাওয়ান হইছিল, মেয়ের 
বাপ আমার বিশেষ অনুরোধে, এক খানি কাগজে সে স্ব 
বেশ করিয়া লিখিয়৷ রাখিয়াছিলেন। সে কাগজ খানিতে 

যা যা লেখা ছিল, এখানে তা লিখিয়া দিলাম । কার্ববনেটু 

অব য্যামোনিয়া মিকশ্চর আর কুইনাইন্ খাওয়াই, পিঠে 

আর পীজরে য্যামোনিয়া লিনিমেন্ট মালিশ করিয়া, আর 
তার্পিন তেলের সেক দিয়া ছু দিনের মধ্যেই মেয়েটার কত 

শক্ত ভ্বর কত সোল করিয়! তুলিতে পারা গিইছিল, নীচে 
তা লিখিয়! দিলাম, তাতেই বেশ বুঝা যাবে। 

তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী প্রতি মিনিটে 

১৭ই সন্ধ্যা ৭টা ১০৩২ ১১৬ 

্ রাত্রি ১০টা ১০৩ ১১২ 

( ৫.গ্রেন্কুইনাইন্ দেওয়! উচিত ছিল ) 
সা রাত্রি আটা ৪ ১৭২৮ ১১৬ 

/৫ ($'ন কইন'ইন' দওয়া ভফ + 



কুইনাইন্ খাইলে গার তাত আর বাড়ে না। ২২১ 

আঁরথ সময় গায়ের তাত নাড়ী প্রতি মিনিটে 

১৮ই ভোঁর ৪॥টা ১৯৩৮ ১১২ 

রঃ ১ ৫॥টা ১০৩৪ ১১২ 

(৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া উচিত ছিল ) 

৪ বেল! ৭॥ট। ১০১৪ ৮ ১১৩ 

॥ (৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া উচিন্ত ছিল ) 

2 ৮, ৯টা ১*২"৮ ১১৮ 

( কুইনাইন ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়) 
হ ১ ,, ১১টা ১০১৮ ১১৪ 

( কুইনাইন্ « গন দেওয়া হয়) 

বেলা ১।ট| ১০২২? উহ 

( কুইনাইন্ ৫ গ্রেন দেওয়া হয়) 

১) বেলা ৩।ট| ১০১'৭ ১১০ 

( কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়! হয়) 

। সন্ধ্য। ৬|টা ১৩৬১ ১১০ 

১ থ॥টা ১০১২ ১১৩ 

রর রা ১০ট। 35 ১০৮ 

( কৃইনাইন্ ২॥ গ্রেন দেওয়! হয় ) 

৭ ঘণ্টার মধ্যে কেবল ১২৭ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিয়! নিশন্ত থকা 
ভাল হয় নাই। আর ৮। ১০ গ্রেন্ দেওয়। উচিত ছিল। 

তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী প্রতি মিনিটে 
১৮ই রাত্রি ৩টা ১০০৪ ৯৮ 

( কুইনাইন্ ২॥ গ্রেন্ দেওয়া হইছিল ) 

৫ ঘণ্ট| £$পরে যখন কুইনাইন্ দেওয়া হইল, তখন এক বারে 
€ গ্রেন্ দিলেই ভাল হইত | 

১৯শে (ভাব ৫টি ১৩ ০,নি ্ ৯৩৭ 
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জিব ভিজে আর পরিক্ষার । আগের চেয়ে কানে বেশা 

শুনিতে লাগিল। খুব ছোট নলির ভিজে শব্দ অর্থাৎ 

চিকণ বুড়-বুড়ি তেমন শুনিতে পাওয়৷ গেল না। তার 
জায়গায় বড় নলির ভিজে শব্দ, বড় বুড় বুড়ি শব্দ শুনিতে 

পাওয়া গেল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস সারিবার লক্ষণই 
এই । খুব ছোট নলির ভিজে শব্দ গিয়!, তার জায়গায় 

বড় নলির ভিজে শব্দ শুনা যায়। তবেই দেখ, দেড় দিনের 

মধ্ই এমন বাঁক জ্বর সোজ! হইল । এমন ক্যাপ্লারি 

ব্রংকাইটিস, সারিবার পথে আসিল। 

€ কুইনাইন্ ৫ গ্রেন দেওয়া হয় ) 

তারিখ সমগ্ গায়ের তাত নাড়া প্রতি মিনিটে 
১৯শে বেল! ৭৪৪টা ৯৯৪ ১০৬ 

( কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়! হয় ) 
দেড় দ্রিনেই গায়ের 'তাত প্রায়ই সহজ হুইল । কুই-. 

নাইনের কি আশ্চর্য শক্তি ! .কুইনাইন্ এমন করিয়া ন 

নিলে, তার গায়ের তাত কখনও সহজ হইত কি না, কে 

বলিতে পারে? জ্বর আর উপসর্গ ক্রমেই বাড়িয়া বাইত। 

শেষে মেয়েটী মারা যাইত । মেয়েটা মার! যাইত, তার বাপ 
এ কথা বলিবেন না । গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন দস্তবর 

মত খাওয়াইতে পারিলে, সব জায়গাতেই এই রকম স্তুবিধা 

হয়। ভাক্তরেরা এ সুবিধা হেলায় হারান। জ্বরের এমন বাড়া- 
বাড়ি হইয়া৪, যখন কুইনাইনে মেয়েটাকে ২ দিনেই চাক্গা 

করিয়৷ দিল, তখন শ্বরের গোড়ায় নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ 
দিলে, জ্বর সগ্চ আরাম হবে, আশ্চর্য্য কি? যেজ্রে এ মেয়ে- 
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টার এমন অবস্থা হইছিল, তার চেয়েও বেশী স্বরে রোগীকে 

সগ্ধ আরাম করিছি। এ পরিচয় এর আগে অনেকই 

দিইছি। মেয়েটি. যত শীত্র সারিবে ভাবিয়াছিলাম, তত 

শীঘ্র সারে নাই কেন, তা! নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ 

হয়, যেমন তদ্বির করিতে বলিছিলাম, ঠিক তেমন, হয় নাই। 

হইলে মেয়েটি খুব শীঘ্রই আরাম' হইতে পারিত। ১৯শে 

ভোরে তার যু অবস্থ। দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাতে তার 

রোগ ভাল হইবার কিছু অপেক্ষ। ছিল না, বলিলেই হয়। 

রোজ ৩ বার করিয়া, পিঠে, আর পীজরে লিনিমেন্ট মালিশ 

করিবে। যখন মালিশ করিবে, তখন এক ঘণ্টা ধরিয়। 
মালিশ করিবে। রোজ ৩ বার করিয়া, পিঠে আর পাঁজরে 

তাঁপিণের সেক দিবে। ফি বারে এক ঘণ্টা ধরিয়। সেক 

দিবে। কার্ববনেট অব য্যামোনিয়। মিকৃশ্চর নিয়ম করিয়। 
২ ঘণ্ট। অন্তর খাঁওয়াইবে। যখন পিপাসা হইবে, তখনই 

সেই বোতলের জল খাইতে দিবে। গায়ের তাত এক ঢল 

কমিলেও কুইনাইন খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে । গায়ের 

তাত বাড়িবার আগে, চারি বারে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন খাও- 
রাইবে। তারপর, রোজ যে সময় গায়ের তাত বাড়িয়া 
খাকে, সে সময় উতরে গেলে, ২৩ ঘণ্ট। অন্তর ২৩ গ্রেন 
করিয়! কুইনাইন দিবে। *রিমিশনে” অর্থাৎ যখন গায়ের 
তাত কম থাকিবে, (গায়ের তাত এক চুল কমিলেও ), রোজ 
এই রকম করিয়! ৪ বাঁরে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাঁওয়াইবে। 
আর গায়ের তাত বাড়িবার সময় উরে গেলে, ২৩ ঘণ্টা 
অন্তর ২৩ গ্রেন্*করিয়া কুইনাইন্ দিবে। গায়ের তাত 
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সহজ হইলে, আর উপরে! উপরি তিন দিন হ্বরের কোনও 

লক্ষণ না পাইলে, রোজ কালে, দুপরে, আর সন্ধ্যায়, তিন 

বেল! তিন বারে ৫ গ্রেন্ করিয়া ১৫ গ্রেন্ কুইনাইন দিবে । 

যত দিন শ্রেক্স। উঠিতে থাকিবে, তত দিন নিয়ম করিয়। 

কার্ধবনেট .অব য্যামোনিয়! মিকৃশ্চর খাওয়াইবে। রোগী 

যেমন সবল হইতে থাকিবে, ও মিকশ্চরও তেমনি তফাত 

তফাত খাওয়াইবে। যেমন ২ ঘণ্টা অন্তর, :৩ ঘণ্টা অন্তর 

৪ ঘণ্ট! অন্তর, ৬ ঘণ্টা অন্তর, রোজ ৩ বার, রোজ ছু বার, 
রোজ একবার । যত দিন মেয়েটি নীরোগ আর খুব সবল 
না হইবে, তত দিন তাকে মাংসের ক্কাথ রোজ নিয়ম করিয়া 

খাওয়াইবে। এই রকম. নিয়ম করিয়া, মেয়েট্টার চিকিওসা 

করিতে বলিছিলাম । মেয়ের বাপ ডাক্তর, তিনি রোগা 

দেখা ছাড়িয়। দিয়, মেয়ের কাছে বসিয়া এ সব হাতে 

কলমে করিছিলেন, এ কখনই বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের 

উপর, এমন তর শক্ত রোগীর সেবা শুশ্াধার ভার দিলে, 

যেখানে ষেল আন! ফল পাইবার কথা, স্খোনে ছ আন 

পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। কাজেই, ৪ দিনে যে রোগা 

'ভাল হইবার কথ! সে রোগী ১০ দিনেও সারে না। এখা- 

নেও তাই ঘটিয়৷ থাকিবে। 
যদি বল, এ মেয়েটার কথ! এত বেদ বিধানে বলিবার 

দরকার কি? দরকার নয়! বুঝো লোক অবুঝ হুইলে, 
তাকে বুঝাঁন ভার। মেয়ের বাপ যে ডাক্তর! গায়ের 

তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাওয়াইলে জ্বর ধাড়ে। এক দিন 

গায়ের তাত একটু কমিয়াছিল, দেই দিন কুইনাইন্ 
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খাওয়াউরাছিলাম, সেই দ্রিন থেকেই জ্বর বাড়িয়াছে। 
ডাক্তরের মুখে একথ| শুনিয়। কি চুপ করিয়। থাকা ষায় ? 

গাজ কাল ডাক্তরদের ভাতে আমাদের দেশের লোকের 

জীবন। কাজেই তাদের ভূল হইলে দেশের লোকের 

সর্বনাশ। এই জন্যে, এখানে মেয়েটার কথা, এত করিয়া 

বলিলাম । 'ইনি এক জন নেটিৰ ডাক্তর এর এ রকম 
ভুল হইলেও হইতে পারে। বড় বড় হুম্রে! চুম্রে৷ 

ডাক্তরদেরও এ রকম ভুল সচরাচরই হইয়। থাকে। তাদের 
এই রকম ভুলে গৃহস্থের৷ ধনে প্রাণে মারা যায়। এ কথা 

এর আগে অনেক বার বলিছি। গায়ের তাত থাকিতে 

তার। নিজেও কুইনাইন্ দেন না, আবার অন্যকেও দিঠে 

ধারণ করেন। যদ্দি কেউ দস্তুর মত কুইনাইন্ খাওয়াইয়!- 

শক্ত জ্বর থেকে রোগীকে শীঘ্র আরাম করে, তবে তারা তার 

উপর হাড়ে ৮টেন। ১৬১--১৭০র পাতে যে রোগীর 

পপিওয় দিইছি, তার গর সরিয়া গেলে গ্রথমে যিনি উর, 

চিকিতসা করিছিলেন, তিগি এক দিন তার বাসার আসিয়।- 

চিলন। আমাদের রোগী গোড়ায় তার রোগী, শেষে 
আমার রোগী কেমন শক্ত জ্বর থেকে কত শীঘ্র আরাম 

₹ইয়াছে শুনিয়া, রোগীর দিকে চেয়ে বলিলেন, বাঁব। কিছু 
দিন ভূগিতে হবে। আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে 
ধলিতাম_-কাকে? আপনাকে না আমারু রোগীকে ? 
ভোগ! দুরে থাক, আমার রোগীর এক দিন মাথাও ধরে 
নাই। ভাল ভাক্তর বলিয়। ধীর! শভিমান করেন, তাদের, 
মুখে এ সব কথা* শুনিলে বড়ই কষ্ট হয়। তদের কাছে 
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শুনিয়া লোকে শিখিবে না তারাই আবার উদ্টে। বলেন। 

গুরু মহাশয়ের ভূল হইলে শিষ্যদের ভ্রম ঘুচায় কে? 

এরাই আবার সহরের ভাল ডাক্তর বৃূলিয়।৷ পরিচিত ! 

এদেরই হাতে গৃহস্থের ধনে প্রাণে মারা যায়। এদের 

নিন্দ। করিতেছিন|, সমাজের হিতের জন্যে, সত্য কথ৷ 

বলিতেছি। এখানে আঁর গুটা কতক ঠঞত্য কথা ন৷ 

বলিলে চলিল ন| ৷ রর 

পাঁড়াগা, মাঝারি রকম সহর, আর ভাল সহর, এই তিন 

রকম জায়গার পরিচয়, ডাক্তরদের বিষয় আমি যেমন জীনি' 

তেমন আর কেউ জানেন কি না, সন্দেহ । আমি পাঁড়া- 

গায়ে ৫ ব্ছর ছিলাম। মাঝারি রকম সহধে ৭ বছর 

ছিলাম । আর ভাল সহরে আজ প্রায় ৪ বছর আছি। 

পাড়াগায়ের ষে সব ডাক্তর আছেন, তারা সেখানকার হর্ভা, 

কণা, বিধাতা । তারা যা করেন। তাদের উপর সম্পূর্ণ 

নির্ভর । কাজেই তীর! হাতের রোগী ভাল করিবার জন্যে, 

প্রাণপণে চেষ্ট। করেন, শীঘ্র রোগী ভাল করিতে পারিলে, 

অর্থও হয়ঃ যশও হয়। আমার হাতের রোগী মারা গেলে, 

রোগ ন সারিলে আমারই অযধশ, আমারই 'পশার বাবে ; 

লোকে বিশ্বাস করিয়া, আমাকে দিয়! আর চিকিশুসা করাই- 

বেন না। পাড়ার্গায়ের ডাক্তরেরা সকলই পরস্পর এই 

রকম ভাবেন। এই জন্যে, যে কোন উপায়ে হোক, 

হাতের রোগী ভাল করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বর তাদের 

» ইচ্ছাও সফল করেন। বৈ দেখে হোক, ভাল ডাঁক্তরের 

কাছে পরামর্শ লইয়া .হৌক, রোগীকে ভাল করেন। এই 



মাঝারি রকম সহরে ডাক্তরদের পরিচয়। ২২৭ 

রকম চেষ্টা করিয়া! দশটা রোগী আরাম করিলে, তাদের 

বেশ জ্ঞান জন্মে। তারা ক্রমে বেশ কাজের লোক হন! 

আমার হাতের রোগী অন্যের হাতে যাইতে দিব না, তাঁমিই 

হাল করিব, এ রকম সঙ্কল্প যাদের আছে, তাদের হাতে 

"রাগী বেজায় হইতে পারে না । , আর তারা কালে নিশ্চ- 

রই ভাল চিকিত্সক হণ। পাঁড়ার্গায়ে ডাক্তরদের মাধ্য 

গানেকেই এই রকম। মাঝারি রকম সহরে ডাক্তরেরা ও 

প্রায় পাড়াগীয়ের ডাক্তরদের মত। সেখানে কেবল এক 

জন সহেব ডাক্তর ( সিবিল সাজ্ভজন ) থাকেন। শেব কাল 

ভিন্ন তাকে প্রায়ই ডাকে না। তাও কি তাকে সকলে 

ডাকিতে পারে? তীর বিজিট (দর্শনি) যে আবার 

১৬ টাকা । ফল কথা, মাঝারি রকম সহরে সাহেব ডাক্তর 

দিয়। চিকিস! করানর প্রথা খুব কম, নাই বলিলেও হয়। 

এই জন্য, সেখানেও বাঙ্গালি ডাক্ুরের! হর্ভা, কর্তা, বিধাতা । 

তাদের উপর লোকের বিশ্বাসও বেশী । রোগী ভাল করি- - 

বার জন্যে তাঁদের চেষ্টাও বেশী। রোগীর প্রতি তাদের 

মহ বেশী। কাজেই, গ্রহস্থদেরও বেশী হিত হয়। 

তাদেরও যশ, ঈর্থ দুই-ই হয়। কিন্তু ভাল সহরে ( যেমন 
কালকাতায় ), বাঙ্গালি ডাক্তরদের বড়ই হুর্গতি, তাদের 

উপর লোকের-.বিশেব ধনিলোকের__তেমন বিশ্বাস 

নাই; তেমন ভক্তি নাই। শক্ত রোগ তারা, ভাল করিতে 
পারেন ন|, সহরের মেয়েদের পধ্যস্ত এই বিশ্বাস। তাদের 

মনে এ রকম বিশ্বাস হবেই ত। তাদের দোষ কি? 

ডাক্তর মহাশয়রাই ত ইচ্ছা করিয়া নিজের পায়ে কুড়'ল 



২২৮ ভাল সহরের ডাক্তরদের পরিচয় । 

মারিয়া বসিয়া আছেন। তারা কথায় কথায় সাহেব 

ডাক্তর ডাকেন। এতে, তার্দের উপর গুহস্থদের কেমন 

করিয়া ভক্তি হইতে পারে? তারা শক্ত রোগী ভাল 

করিতে পারেন না বলিয়!, সাহেব ডাক্তরকে ডাকেন, কি, 

সাহেব ডাক্তরদের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্যে, তাদের 
ডাকেন; গুহস্থরা তা জানে না। অমুক সাহেবের সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে হবে বলিলে, তারা 
প্রাণের দায়ে ২ টাকা কি ৪ টাঁকার জায়গায়, ১৬ টাকা 

বিজিট ( দর্শনি ) দিতে প্রস্তত হয়। যদি শক্ত রোগী ভাল 
করিতে পারেন না! বলিয়া, সাহেব ডাক্তরকে ডাকেন, তবে 

তাদের ডাক্তরি ছাড়িয়। অন্য বাবসা করা উচিত। আর 

দি সাহেব ডাক্তরদের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্তে, তাহাদের 

প্রিয় হইবার জন্তে, তারা খাতির করিবেন বলিয়। তীদের 

হাতে রাখিলে, ভবিষ্যতে তাঁরা অনেক কাঁজে আসিবেন 

বলিয়া--তাদের ডাকেন; তবে তাদের এ রকম করিয়। 

পরের মাথায় কাটাঁল ভাঙ্গিয়৷ খাওয়! উচিত নয়। সাহেব- 

দের প্রিয় হওয়ার চেয়ে, দেশের লোকের উপর তাঁদের 

দরদ থাকিলে ভাল হয়। যেরোগ২ টাকা কি ৪ টাকায় 

সারে, তার জন্যে কি গৃহস্থ সাধ করিয়। ১৬ টাকা কি 
৩২ টাকা খরচ করিতে চায়? অল্প খরচে কাজ পাইলে, 

বেশীর দিকে , কেউ যায় না। তবে অনেক বোক। বড় 

মানুষ আছে; সাহেৰ ডাক্তর দিয়! চিকিতসা করাইলে, 
“লোকের কাছে মান সম্ভ্রম বাঁড়িবে বলিয়া, ২ টাকার জায়- 

গায় মিছামিছি দশ. টাকা খরচ করে। ' মান, সম্ভ্রম, নাম 



ভাল সহরের ডাক্তরদের পরিচয়। ২২৯ 

বাড়াইবার আর ত উপায় নাই! যে সব সাহেব ডাক্তরের 

কাছে তোমর! ডাক্তরি শিখিয়াই, তারাই সহরে ডাকি 

করিতেছেন। আবার তোমরাও সেই খানে ডাক্তরি করি- 

তেছ। তাদের কাছে ষে যথার্থ শিখিয়াছ, তার 

পরিচয় দেও ট্দখি। কথায় কথায় তাদের ডাঁকিলে, 

ঠাবা কি ভাবেন? বৃথা পরিশ্রম করিয়। এদের শিখান 

হইয়াছে । একটা সামান্ত রোগের চিকিতসা করিতে 

পাপে 'না। বাঙ্গালি ডাক্তর গুলি দেখিতেছি, তবে ত 

কোনও কাষেরই নয়। আমরা শহরে না থাকিলে, 

এদের দিয়া 'তবে ত অভাব ঘোচে না। তারা এই রকম 

গাঁধিলে বা বলিলে, তোমাদের তাতে বড়ই গৌরব বাড়ে ! 

হবে যদি বল, তাদের কীছে শিখিছি; আমাদের দ্বারা 

ওদের কিছু পাওয়া উচিত। তোমাদের এ রকম দয়ার 

শান তীরা নন। তারা তোমাদের এ রকম দয়া চান 

॥। তাদের জন্যে, এমন করিয়া পরের সর্বনাশ করিতেও 

তামাদের বলেন না। পরের টাক। ভিন্ন বুঝি গুরু- 

৩ক্তি দেখান হয়ু নাথ তোমাদের চেয়ে তাদ্দের অভাব 

টম। তীদের নৈলে যাঁদের চলেন|, তীদ্রেরই চিকিতস! 
দিরতে তাঁরা অবকাশ পান না । তোমরা ভারি ভারি 

রাগ ভাল করিয়া হাত দেখাও যে, তাদের শিক্ষা দেওয়া 

শার্ক হোক। আমাদের দেশের লোকে তোমাদের 

জা করুক। তোঁমর| কেবল হেলে সাপ ধরিয়া বেড়া- 

বে; গোক্ষুর সাগ্ঠা দেখিলেই সাহেবশ্ডাক্তর ডাকিবে। 
এতে, গৃহস্থ তোমাকে কেবল হেলে সাপ ধরিতে ডাকিবে 



২৩০ একটি রেগীর পরিচয়। 

বৈ আরকি? গোক্ষুর সাপের বেল! সাহেব ডাক্তর 
ডাকিবে। গ্ৃহস্থের দোষ কি? তোমরা যেমন ক্ষমতার 

পরিচয় দিয়াছ, আদরও তোমাদের তেমনি | 

সবল্পবিরাম-জুরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) গায়ের তাত 

কমিলে, কুইনাইন্ না খাওয়াঈলে রোগীর যে সব বিপদ হয়, 

এর আগে তা বলিডি। আর শল্লবিরাম-জজরে *রিমিশনে” 

অর্থাৎ গায়ের তাত কমিলে, বেশী করিয়! কুইনাইন্ খাঁওয়াঁ- 

নই যে, রোগীর জীবন রক্ষার এক মাত্র উপায়, এ কথাও 

এর আগে বলিছি। এ দ্রটী কথ সকলেরই মনে যেন 

গাথা থাকে। এখানে আমার আর একটা রোগীর কথা 

বলি। তাতে এ ছুটা কথার বিশেষ প্রমাণ পাবে। 

বছর খানেক হইল, কলিকাতার বাইরে, কোশ দুই তিন 

তফাতে, কোন এক বড়-মান্ববের বাড়ীতে একটা ছেলের 

চিকিতসা করিতে গিইছিলাম। ছেলেটার বয়স ঢু 

বছরের বেশী নয়। তার জ্র"হইরা তড়কা হয় । সেখান- 

কার ভাক্তরেরা জ্বরেরও তেমন ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎস। 
“ করিতে পারেন ন।ই, তড়কাও্ড নিবারণ করিতে পারেন 
নাই। মম ভাবে তড়কা-হাত পায়ের খেটুনি 

_-মাক্ষেপ (কন্বল্শন্) তার নিয়তই থাঁকিত; 

মাঝে মাঝে বাড়িত। তড়কা যে একটা রোগ, ত! 

তীরা আদৌ ধরেন নাই। কাজেই, তারা ছেলেটীবে 

আরাম করিতে পারেন নাই। .এই ছেলেটাকে দু দিন. 

দেখিতে গিইছিলাম। শেষের দিন, তার অস্ুদ বিশুদ ; 

বাবস্থ| করিয়া সেই বাড়ীতেই আর একটী ছেলেকে . 



স্ল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায় একটি নেটিব ডাক্তরের পরিচয় । ২৩১ 

দেখিতে গেলাম এ ছেলেটার বয়স ৪1 ৫ বছরের বেশী 

নয়। বাড়ীর যিনি কর্তা, এটী তার বড় ছেলের ছেলে। 
একটা নেটিব ডাক্তর এই ছেলেটার চিকিতসা করিতে 

ছিলেন। ছেলেটার স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর) 
হইছিল । জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তন্ম বলিলেন ছেলেটার 

আজ দশ দিন ভ্বর হইয়াছে। একটী ফীবর মিক্শ্চর 

তয়ের করিয়া দিইছি, তাই খাইতেছে। সামান্ত জ্বরে 

ছেলেটাকে মিছামিছি আজ দশ দিন ভোগাইতেছে। যখন 
গায়ের তাত কমে, তখনও কি সেই ফীবর মিকৃশ্চর খাও- 

যাও? সেই সময় নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে 

ত. ছু দিনেই ছেলেটা আরাম হইতে পারে । গোড়ায় 

এ রকম ব্যবস্থা করিলে, ছেলেটা কখনই এত ভূগিত না। 

আমার এই কথায় তিনি ভারি চটিলেন, বলিলেন, আমার 

ঢের দেখ আছে। এ জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইলে কোনও 

কাজ হয় না। তাতে জ্বর বাড়ে বই কমে না। গৃহস্থ- 

দের তোমরা এমনি করিয়াই সর্বনাশ কর বটে! তোমার 

সঙ্গে ঝগড়া করিলে আর কি হবে? এই বলিয়৷ বাড়ীর 

কত্তীকে বলিলাম, যে ছেলেটার জন্যে, আপনি এত চিন্তিত 

হইয়াছেন, আর এত খরচ পত্র করিতেছেন, সে ছেলেটা 

বাঁচিবে। কিন্তু আপনার এই পৌন্রটা রক্ষা পাইবে না। 
এর যে রকম চিকিতসা হইতেছে, তাতে এ শীঘ্রই মারা 
বাবে। আমার কথায় তিনি বড় একটা মনোযোগ 

করিলেন না। কিছু দিন পরে *শুনিলাম, তার ছোট' 

ছেলেটা আরাম হইয়াছে ! কিন্তু পৌল্রটা মারা গিয়াছে। 



২৩২ স্বপনবির।ম-জরের চিকিৎসায় একটি নেটিব ডাক্তরের পরিচয় । 

আট গণ্ড। পয়সার কুইনাইন খাঁওয়াইলে শিশুর জীবন রক্ষা 

হইত! এক জন বোকা নেটিব ডাক্তরের হাতে পড়িয়া 
ছেলেটা অকারণ মারা গেল। ডাক্তরদের বোকামিতে, 

জ্ঞানের অভাবে এই রকম করিয়া যে কত শত লোকের 

জীবন নষ্ট হইতেছে, ত| বল! যায় না। আমি জানিতাম 
গুণ না থাকিলে তেজ হয় না। যাকে একটু তেজী 
দেখা যায়, খু'জিলে, তার একটা না একটা গুণের পরিচয় 
পাওয়া যায়ই। কিন্তু এই তেজী ডাক্তরটার ত কোন 

গুণই আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। এই জন্ভেই বুঝি 

লোকে বলে, পচা আদ্বার ঝাল বেশী । ণ 
তার পর, এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা বলি। গুটি 

কতক রোগ ছাড়|, প্রায় সকল ব্যামোই দু রকম দেখা যায়। 

নুতন আর পুরাণ । যেমন নুতন জ্বর, আর পুরাণ জ্বর । 

নৃতন জ্বরকে নব জ্বরও বলে, তরুণ জ্বরও বলে। নুতন 

বাত, আর পুরাণ বাত। নুতন কাশি, আর পুরাণ কাশি। 

নুতন আর পুরাণ ব্যামোতে তফাত কি? নূতন ব্যামোর 

লক্ষণ গুলি উগ্র। পুরাণ ব্যামোর লক্ষণ গুলি উগ্র নয়; 

খুব সু । নূতন ব্যামোতে রোগীর প্রাণের আশঙ্কা বেশী। 
পুরাণ ব্যামোতে রোগীর প্রাণের মাশঙ্ক! কম শীত্রত 

কোন আশঙ্কাই নাই। নুতন ব্যামোতে রোগীর যাতনা 
খুবই বেশী ।' পুরাণ ব্যামোতে রোগীর যাতনা খুব কম। 

'নৃতন ব্যামোতে স্নান আহার সয় না--স্নান আহার. ব্যবস্থাই 
নয়। পুরাণ ব্যামোতে স্নান আহার সবই সয়। নৃতন 
রোগে রোগী কোনও কাজ কণ্্দ করিতে পারে না; বিছানা. 



নৃতন আর পুরাণ ব্যামোতে তফাত কি? ২৩৩ 

তেই থাকিতে হয়। পুরাণ ব্যামোতে রোগী অনেক 

কাজ কণম্ম করিতে পারে? করিয়াও থাকে । নূতন ব্যামোর 

চিকিৎসায়, রোগীকে আরাম করিবার জন্তে, চিকিৎসকের 
তাড়াতাড়ি করিতে হয়। পুরাণ ব্যামোর চিকিগুসায় 

তেমন তাড়াতাড়ি করিতে হয় না; করিবার দরকারও নাই। 
কেন না, পুরাণ ব্যামে। ছু দিন, পাঁচ দিন, বা দশ দিনে 
স্বারে ন[। ফল কথ! নৃতন ব্যামো আর ফোজদারী হাঙ্গাম 
সুমুন্। ছুয়েতেই ধর, পাখড়, নে, থো করিতে হয় - 
পুরাণ ব্যামো আর দেওয়ানী মোকদ্দমা সমান। ছুয়েতেই 

রয়ে বসে কাজ করিতে হয়। নুতন ব্যামো৷ ক্রমে পুরাণ 

'পড়িয়।৷ যাইতে পারে । নূতন ব্যামোর উগ্র লক্ষণ গুলি 
ক্রমে কমিয়৷ আনে ; কিন্কু ব্যামো নিঃশেষ সারিয়! যায় না; 

অনেক তদ্বির করিলে তবে অনেক দিন বাদে ব্যামোটা 
নিঃশেষ সারিয়া যায়। একেই দ্নুতন ব্যামো ক্রমে পুরাণ 
পড়িয়। যাওয়া! বলে। আবার, অনেক ব্যামোর গোড়া 
থেকেই পুরাণ ভাব হইতে পারে ; নৃতন ব্যামোতে যে সব 
(কষ্ট হইয়! থাকে, তা হয় না; লক্ষণ গুলিও উগ্র নয়, এ 
[দিকে আবার শীঘ্র নিঃশেষ হইয়াও সারিতে চায় না। : 

৷ পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগের কথা দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ 
করিয়া বলিব। 

ৃ প্রথম ভাগ সারা। 









চ345483515512205554 ৮১৮5 

| সরল 

জ্বর-চিকিৎসা। 
শুক্রিভীন্ম ভ্ভাঙ্গ £ 

ইহাতে পুরাঁণ ব্রংকাইটিস, নিযুমোনিয়া, প্রুরিসি, আর ডাঁয়া- 

রিমুুপেট-নাবা )-_রিমিটেপ্ট ফীবার্ অর্থাৎ শ্বলবিরাম- 
জ্বরের এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল 
ভাষায় বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে । কথাম্ন 

কথায় "দৃষ্টান্ত আর প্রেস্কপ্শন্ দেওয়া 

হইয়াছে । নামে জ্বর-চিকিৎস!, 

“কাজে প্র।কৃটিস অব্ মেডিসিনের 

'চেয়ে কম হইবে না। 

গৃহস্থ আর পাড়াগায়ের ডাষ্তরদের জন্যে । 

ডাক্তর় যন্নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
অষ্টম সংস্রেণ। 

সপ পপ পা ০ পাপন 

ফলিকাঁতাঁ-৩* নং কর্ণওয়ালিস্ স্রীট, 
'সংস্কত যন্ত্রের পুস্তকাগয় হইতে প্রকাশিত। াযাধাবারনাদা সাবান ধারার গানাবানিদরী 

১৯৩১৫ সাল। ভান্র। 

41117577171 রর রঃ 771/113 7৮27৮০৫2 মূলা ১. এক টাকা। দি 

55555555550555548584 রি রি 





জ্বর-চিকিৎস।। 
(হ্রিভীক্ম জ্ঞা্গা &. 

ইহাতে পুরাণ,ব্রংকাইটস, করনি পরিসি, আর চর 

« পেট-নাবা )-__রিমিটেন্ট ফীবার্ অর্থাৎ শ্ল্পবিরাম রর 

এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল শাধায় 

বিশেষ ককিষ্না লেখা হইরাছে। কথায় কথায় 

দৃষ্টান্ত আর প্রেস্প্শন্ দে ওয় হইয়াছে । 

নামে জর-চিকিৎসা, কাজে এ্রাকৃটিস 

অব মেডিদিনের চেয়ে 

কম হইবে না। 

গৃহস্থ আর পাড়ার্গায়ের ডাক্তরদের জন্যে । 

ডাক্তর য্নাথ মুখোপাধ্যায় গ্রণীত। , 

অষ্টম সংস্করণ । 

কলিকাতা 

৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ইট, সংস্কত যন্ত্রের পুস্তকাপয় হইতে প্রকাশিত 

১৩১৫ সাল । ভাদ্রও। 

4411 71970 16578, ' সুলয ১২ এক টাকা। 



শক্তি-যন্ত্রে 

ভ্রীপঞ্চানন প্রামাণিক দ্বার! মুদ্রিত। 

রাণাঘাট। 



সুচীপত্র। 

পৃষ্ঠ 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্ | ২৩৫-__ ২৬৮ 

পুরাণ ব্রংকাইটিম্ কেমন করিয়া-হত় *প* ২৩৬ 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে গয়ের উঠা ও হাপ' ২৩৭ 

পুরাণ ব্রংকাইটিন্ ও হাপ-কাশের তফাত রর ২৩৭ 

পুরাণ ঝকাইটিসে বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ছ্টিথস্্কোপ: ) দিয়! কি শুনা 

যায় ৮ পা ২৩৭ 

পেটের নীচের দিকে মোটা বুড়বুড়ির শব্দ শুনিতে পাওয়া পুরাণ. 
ব্রংকাইটিসের একটী বেশ চিহ্ন রঃ ২৩৮ 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কারো কারো দিন রাতে অনেক 

গয়ের উঠে | *** ২৩৮ 

পুরাণ ব্রংঝস্জুইটিস্ বদ্ধমু্স-হইলেননিঠশেষ হইয়া সারে না ২৩৯ 

পুরাণ ব্রংকাইটিস রোগে বিপদ্ "** ২৩ 

নূতন আর পুরাণ কাইটিসের তফাত “৮ ২৪৮--২৪১ 

এক এক রোগের দ্বই ছুই কারণ , হা ২৪১ 
ংকাইটিস্ রোগের দুর কারণ [শা ৪৩২৪৪ 

ব্রংকাইটিস্ রোগের নিকট কারণ ৮১ ২৪৪--7২৪৫ 

্লা্টিক ব্রংকাইটিস্ কাকে বলে তে ২৪৬ 

প্লাষ্টিক ব্রংকাইটিস্ রোগের চিকিৎস। রঃ ২৪৭ 

ছেলেদের এ রোগে বাইনম্ইপেক! খাই বমি ককাইলে 

খুক উপকার হক রঃ ৪৭ 



95৩ 

পুরাণ ব্রংকাইটস্ রোগের চিকিৎস৷ ২৪৭--২৬৮ 
ক্ষীণ রোগীর শ্রেম্সা সরল করিতে কার্বনেট অব্ ফ্যামোনিয়ার 

মত অন্থদ্দ আর নাই *** ২৪৭ 

পুরাণ ব্রংকাইটিদ্ রোগে কুইনাইন্ দিবার দরকার ২৪৮ 

কুইনাইন্ শ্লেক্সার স্থষ্টি নিবারণ করে-__পুযের ও সৃষ্টি নিবারণ করে২৪৯ 

হাইপোফস্ফাইটু অব্ লাইম্ পুরাণ ব্রংকাইটিসের বধ অনু ২৫০ 
হাইপোফস্ফাইট অব্ লাইমের সিরপ, রঃ ২৫১ 
প্রাচীন আর দুর্বল রোগীর পথ্যের খুব ধরাধর করা চাই ২৫২ 

রোগীর শোথ বা উদরী থাকিলে মৃত্রকারক অন্থদও দিৰে ২৫৩ 
নাইটি,কৃ ঈশর, ডিজিটেলিস, আর সিলি, এই তিনটাই 

সূত্রকারক (ডাফুরেটিক্ ) অন্ুদ *০* ২৫৩ 

ছটা ছেলের ক্যাপিলারি ব্র-কাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় ২৫ ৪--২৫৬ 

তাদের ক্যাপিলাৰি ব্রংকাইটিস্ হইবার আগে যা বা হইছিল ২৫৪ 

অন্থুদের মাত্র! কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয় ২৫৭ 

অন্থদের মাত্রা ঠিক করিবার হিসাব ২৫৮ 

ছেলেদের জর-কাশিতে হাইপোকক্ফাইটু অব. লাইমের মিরর 
সঙ্গে কুইনাইন্ খাণ্যয়াইবে « তত 0২৫৯ 

'ক্যাপিলারি ব্রকাইটিসে কুইনাইন্ দিতে ডাক্তরদের ভয়.  ₹৬৯ 

, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি না, 
তার পরীক্ষা ৮ ২৬১ ৬৩ 

ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দেওয়া ভারি দগ্নকার ২৬৪ 

কুইনাইনের আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় . ২৬৫ 
কুইনাইন্ জর্ক খাটো করে, শ্রেম্সার স্ষ্টিও নিবারণ করে, ২৬৬ 
ফঙ্লিবর্ অইল্'সব রকম পুবাণ কাশ-রোগের বড় অস্থ্দা ২৬৭ 
বে সব রোগে শরীর জর'পাইয়া যায়, সেই 'সৰ রোগেই 
& কড.লিবর্ অইল্ ব্যবস্থ। ৪ সনি 7. ২৬৭ 

৪৩০ অত সাজি 



৬1৬ 

কড্ুলিবর অইল কি? 15, ২৬৭ 

যাদের পেটের ব্যামে! আছে, কতলিবর ইল তাদের পরা 
সম ন্ ৪৩৬ ২২৮ 

কডলিবর অইল খাইবার নিয়ম ৪ ২৬৮ 

আহারের ঠিক পরেই কড,লিবর্ অইল্ খাওয়া ভাল ২৬ 

ই। নিয়ুমোন্িয়! 7 ই৬৮-৩৮৪ 
নিযুমোনিকা। কি? টা ২৬৮ 

নিয়ুমোনিয়া তিন রকম”-৫১) নৃতন নিযুমোনিয়া, (২) পুরাণ 

 ন্য়ুমোনিত্া। আর (৩) ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া [২৬৯ 

নৃতন নিরুমোনিকার কারণ ১০৮ ৯৬৯-২৭১ 
নুতন নিযুষোনিয়ার লক্ষণ ২. ০৮ ৭১২৭২ 
কম্পের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিযুমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ হয় ২৭৩ 

নাড়ীর বেগ আর নিশ্বাসেন় সঙ্গে ষে য সহ, টির সা 

তার তফাত হয় ৮ ২৭৩ 

নিযুমোনিয়া-রোলীর গয়ের চট্চটে আট! ও নি কলে রড়ের ২৭৪ 

জর ঠ,টো নূত্তন নিষুমোনিয়ার আর একটা চিহ্ন ২৭৫ 

মাথা ধরা, ভূল বকা ও আর আক্স লক্ষণ *** ২৭৬ 

নিযুমোনিয্বা ডাইন দিকেই বেশী হয় ৮" ২৭৬ 
নিবুমোনিক়াতে ফুক্োর বাযুকোধ গুলির আর নিজেন্ু 

প্রদাহ হয় র **৮ ২৭৭--+২৭৯ 

নিয়মোনিয়ার তিনটা অবস্থা টা ই৭৯ 

নয় মোনিয়ার প্রথম ও ছিতীন অবস্থার পরিচয় :** ২৭৯ - ২৮১ 

নিয়মোলিয়ার তৃীয় অবস্থা - তত ২৮১ 

যে তিনটা লক্ষণে. নিয়,মোনিযা কার কারন 

8 চি ক্ষীর বেগ নি নিশাসঃ (৩) পাটৃফিলে রা 
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নির,মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জান] 
যায় | ৭, ২৮৩ 

নির,মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল ঘষা চিচ্চিড় শব্দ শুন] যায় ২৮৪ 

চুল ঘয়ার চিচ্চিড় শব্দ শুনা যায় কেন? *** ২৮৫. 

িগস্কোপ দিয়া কোন্ কোন্ জায়গ! পরীক্ষা কত্িবে ২৮৬ 

সহজ মানুষের বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে ফীপা গব 
বাহির হয় ১. 0 ইন 

ফাঁপা শব্ধ বাহির হয় কেন? ৬, ৮ ২৮৮ 

নিরমোনিয়ার দ্বিতীয় ক্মবস্থায় বৃক টিন করিয়া ক্কি. 

জান] বায় ৮ ২৮৯ 
নিয়মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর কথার আওয়াজ ্ 

পরীক্ষা ৯০০ ২১৯ 

নিয়মোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিস। কি জানিতে 

'খারা বায় ২৯০ 

নিয়মোনিয়া রোগীর গতিক' ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে ২৯২ 

নিক্/মোনিয়া-রোগীর মৃত লক্ষণ. হত ২৯২ 

নিকমোনি় রোগ ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ তয় ২৯৩ 

চিকিংসকের অপযশ কথায় কথায়--তার পরিচন্ [২৯৪ 

ভাড়াতাডি, করিয়া রোগীকে জবাব দিওমা . | ২৯৪ 

কথায় কথায় তোষার ভুল শ্বীকার করিবে. ..  +৯৫ 
নিযমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ ২৯৬ 

নির,মোনিয়।'রোগীর রোগ ন! সারিবায় লক্ষণ, ২৯৭ 
নিয় ,মোনিয়া ঘ্চরাচর কোন্ কোন্ রোগের উপস্ রঃ 

দেখা যায় তা ০২৯৮ 
থে সব রোগে নিুদোনিযা হয়, :... « ইন 

ছড়ি ধরিয়া নিয় [মোনিয়া-রোগীর নাড়ী $ নঙগাগ টিন 3৭৯ 
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খড়ি ধরিয়া কেমন করিয্জ। নাড়ী দেখিতে হয় ৩০ 
ঘড়ি ধরিয়া! কেমন করিয়। নিশ্বাস গুণিতে হয় ৩০১ 

গায়ের তাত, নাড়ীর গতি, নিশ্বাসের সংখ্যা লিখিবার নিয়ম ৩*২ 
নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা ৩০৩--৩২৪ 

নিয়মোনিয়া রোগে রোগীর বল রক্ষা করা আগে চাই ৩০৪ 
একটী নিয়মোলিয়া রোগীর পরিচয় [5৩০৫ 

কুইনাইন্ পিলের যেমন অন্গদ, নিয়,মোনিয়ারও তেম্নি অন্ুদ ৩০৫ 

ম্যাকোনাইট নিয় মোনিয়ার বড় অনুদ ৮০, ৩৪৬ 

একা নিয়মোনিয়া-রোগ্ীর পরিচয় ১৮ ৩০৬-:৩১২ 

তাহার রোগ পরীক্ষা রর 2 

পরীক্ষার পর অন্থদ ব্যবস্থা হর ৩৮৮ 

যযাকোনাইট্ যে নিয়মোনিয়ার ঝড় অন্দ, তাহার পরিচয় ৩*৭ 

সবল রোগীর পক্ষে ফ্্যাকোনাইট্ যেমন, ছূর্ধল রোগীর পক্ষে 

ভেমন নয় ১৪৪ ৩১৩-প ৩১২ 

অর্গট যে তার চেয়েও ভাল অন্ুদ, তার পরিচয় ৩১২---৩3৪ 

অর্গটের আম্চর্য) শক্তির পরিচয় টা ৩১৫ 

অর্থ ট নিরমোনিয়। আর ফুক্কে? থেকে বক্ত-উঠারআাশ্চর্য্য অস্থদ৩১৩ 

রোগী বড় কাহিল হুইয়ঃ পড়িলে, তাকে ফ়্যাকোনাইট্ দেওয়া 
যায় ন! ঃ .. ৩১৭ 

ডিঞ্িটেলিস্ আর গুগার্ অব লেড 9 নিগআোনিয়ার ভাল অন্ুদ ৩১৭ 

কার্বণেট্ অব্ র্্যামোনিয়ার সঙ্গে গুগার্ অব লেড দে ৪য়া নিষেধ ৩১৮ 

১টা অন্দর চেয়ে ২.৩টী ভাল অন্দ একত্র দিলে বেশী ফল হয় ৩১৯ 
কিন্তু মনে করিলেই যে দে অন্থদ ছু পাঁচটা এক সঙ্গে দিতে 

পার না পু ৩১৯ 

নিয় এমোনিয়ার তিন্টী অবস্থা যেমন খা চিনি তেমন 
পৃথক নম্ব' : 2 ' ৩২ 
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নিয়মোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় র্যাষোনিয়।, ত্রাণ, প্রভৃতি 

ছ্িমুলেন্ট (উত্তেজক) অন্দের যত দূরক্ষার, এত আর 

কোনও অবস্থায় নয় 

নিয়মোনিয়! রোগের সকল অবস্থাতেই চর দেওয়া যার 

নিয়,মোনিয়'-রোগীকে যতদুর পার স্থির রাখিবে 

রোগীর বিছানা পরিষ্কার রলাথিবার জঙ্ঠ অইল্ রথের দরকার 
অইল্ র্ুখ রোগীর বিছান। পরিষ্কার রাখিরার বড় উপায় 

নিয়মোনিয়া রোগীর ঘর, ছিন রাত সমান গরম রাখার উপায় 
রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে মাঃ অথচ খরে বাতাস 

খেলিবে রর 

রাত্রে ঘরের মধ্য বাতাস খেলার বেশী দরকার কেন ? 

ফুকোর মধো বাতাদ ধাওয়া বন্ধ হইলে মবভা হয় 

রক্ত মুন্মূহু পরিষ্কার হইতেছে, আর অপরিষ্কার হইতেছে 
কাল রক্তের শির আর রাঙ। রক্তের শির 

ক্লাডা রক্তের শির ছুব্ হব, করে কেন ? 

কাল রক্তের শির হুব, ছুব, করেনা কেন? 

বাতাসে কি কি জ্রিনিশ আছে 

ধতবান নিশ্বাস ফেলি ততবারই কার্বণিক্ যদি রা করি 

বাইরের ভাল বাঙান ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া তি দে ওয় 

এত দরকার কেন? 

ফি নিশ্বাসে আমর: বাতাসের অক্সিজেন ৫ ফেলি 

বাতাসের অ ক্িজেন্ নৈলে মালো জলে না৷ 

চাক। দিলে আলে! নিবিয়া যার কেন. : 

তেল শলিতা!. ঠিক থাকিতে ঘরে প্রদীপের আলে! কম 
. হপ কেন? ৪ 

ককার্দনিক্ র্যাসিডে জীবনও নট করে, আলো নিবে দেয় 

৩২১ 

৩২৭ 

৩২৩ 

৩২৪ 

৩২৪ 

৩২৭ 

৩১৭ 

৩২৮ 

৩১৯ 

৩৩৬ 

৩৩৫ 

৩৩৩ 
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ধাতাসের ভীল মন্দর আলো! একটী বেশ পরীক্ষা ৩৩৭ 

চুণে কার্ব ণক্ ফ্যাসিড, খাইয়া ফেলে রঃ ৩৩৮ 

আমাদের মত গাছ পাঁলাও নিশ্বাস লয় আর ফেলে ৩৩৯ 

গাছ পালার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ *** ৩৪০ 

বাত্বে গাছ তলায় শুইয়া খাক। বড় দোষ কেন? ৩৪৯ 

আগুণ জালিবার সময় কার্ধণিক্ র্যাসিঞ স্থষ্টি হয় ৩৪০ 

প্রদীপের শিশ থেকে যে ঝুলকালি উঠে, ত1 কোথায় যায় ৩৪১ 

প্রণীপের শিশের খুলকালি নাকে যাণয়ার পরিচন্গ ৩৪২ 
কিরোসীনের প্রদীপের দোষই বা কিআর গুণই বা কি ৩৪৩ 

কিরোপীন লাম্প ব্যবহার করায় বিপদ্ /- ৩৪৪ 

থারাপ বাতান নিশ্বাসের সঙ্গে ফুক্কোর মধ্যে নিয়ত লইয়! কেহই 
অনেক দিন ভাল থাকিতে প.রে না ৩৪৪ 

ফি নিথাসে অপরিষ্কার রক্ত কেমন করিয়া পরিফার হয় ৩৪৫ 

হংপিণ্ডের"গুড়ি ধমনী (এয়রট। ) 8 ৩৪৬ 

শরীরের সব জায়গাতেই অক্সিজেনের দরকার ৩৪৭ 

রক্ত-সঞ্ালন (সকুলেশন অব বু ). ৩৪৮-:৩৪৯ 

হংপিগু (হুট )জিনিশগীকিৎ ০০ ৩৫৬ 

হ্ংপিও কেমন করিয়।শরীরের মধো রক্ত হত দেয় ৩৪১ 

্ংপিগ্ডের সংকোচন ( কণ্ট্াকৃূশন ) অর্থাৎ জড়-শড় হওয়া ৩৫২ 
হংপিপ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথ! টি ৩৫৩ 
হংপিণ্ডের বা ও ডাইন্ কুটুরি থেকে কেমন করিয়া রক্ত চলা! 

ফেরা করে 'ত. ৩৫৪ 
অপরিষ্কার রক্ত কোন্ খান দিয়! চলা ফেরা করে ৩৫৫ 
গরিফার ও অপরিষ্কার রক্ত নিট কেমন করিরা চলা ' 

ফের! করে ৮৯ ৩৫৬. 



রোগীর ঘরে পরিফার বাতাসের দরকার কেন. ৩৫৯ 

শরীরের কোন্ কোন্ জায়গা থেকে ৪৪৪ য্যাসিড 
বাহির হয় টি ৩১০ 

রোগীর ঘরের কড়িতে বা আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়ল' টাঙাইবে ৬৬১ 

কয়লা কেমন করির। তয়ের কারতে হয় -০* ৩৬১ 

রোগীকে ভিজে সৌতা ম$টিতে শুইতে দিবে না ৩১৬২ 

গরম জলের ভাব কেমন করিয়। নিশ্বাসের সঙ্গে লইতে হয় $ ৩১ 

গরম জলের ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লহলে কাশির বড় উপকার হয় ৩5৭ 

পুরাণ নিয়ুমোনিয় ৩৬৫ ৩৭৭ 
পুরাণ নিয়মোনিয়ার কারণ রি ক 

পুরাণ নিয়/মোনিয়ায় ফুক্ষো কুঁকৃড়ে শু'ক্ড়ে যায় ৩৭ 

প্লুরিসি ণেকে কেমন করিয়া পুরাণ নিরমোনিকা। হয় ৩৬৮ 
বার়কোষের খোল কেমন করিয়। বড় হর . ৩৮ 

পুরাণ নিয়মোনিয়ার লক্ষণ -.. ৩৬৯-_৩৭০ 
ফুক্কোর ভিতর রক্ত চলার ব্যাঘাত ঘটলে হৃংপিগ্ডের কি দোষ হর ৭১ 

শরীরের মধ্যে ছোট বড় সব শিরে কেমন করিয়া রক্ত জমে ৩৭২ 

বায় নলির খোল বড় হওয়ার চিন্কৎ টু ৩৭২ 

গুরাণ নিয়,মোনিয়ার চিকিৎস! । ,.২ ৩৭ ৩--5৭৭ 

ংকো নিরুযসোনিয়া ৩৭৭ - ৩৮৪ 

ব্রকো-নিয়মানিয়া আর নূতন নিয় [মোনিয়ায় তফাত কি ৩৭৮ 

ব্রকোনিয়াামানিয়ার লক্ষণ ১. ৩৭৯---৩৮২ 

ব্রংকো-নিযামানিয়ার চিকিৎসা .১.:৩৮২-৩৮৪ 

৩1 কী রি্স .. ই, ৩৮৪-__-৪৬১ 
নুতন হন রিস্রি কারণ ২. ১0৩৮৫-৩৪৯ 

সহজ মানুষের প্ রা কি রকম-_নিশ্বাস লইবার ও ফেলিবার-সময় 

'বুকের ঘোলের (ভিতরপিঠ আর ফুক্কো১ছুয়ে বা-ঘষি হয়৩৮৯--৩৯৫, 



॥/০ 

প্রদাহ (ইন্ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্ররার অবস্থ কি রকমন্তুযর ৩৯৭ 

শরীরের চারিটী খোলের ভিতরকার কথা, ৩৯১ 

য্যারাকৃনগ়িভ,, প্লুরা, পেরিকাঙিয়ম্, আর পেরিটোনিয়ম্ ৩৯২ 

লিম্ক রস. আর সিরম্ (রক্তের জল) * ৩৯৩ 

রাঙা রক্তের শির, কাল রক্কের শির, আর রসের শির ৩৯৪ 

বাধন ছাদ্দন তয্পের করিবার শক্তি লিম্ডের খুবই আছে ৩০৫ 

প্লুরিসির লক্ষণ ১৮ ৩৯৬--৩৯৭ 

নিয়ুমোনিয়া ও প্রুরিলিতে নিশ্বাস লওয়ার তাৰ এক 
রকম নয় :* এ ৩৯৮ 

্রিসি মার নিয়।মোনিরার তফাত রত ৩৯৯ 

ভারি রকম প্লুরিসিরও লক্ষণ কখন কখন স্পষ্ট জানা বায় না ৪০০ 

শ্ লক্ষণ ধস্টয়। প্ররিসি ঠিক্ করিতে পারা যায়কিনা . ৪০১ 
পরিসিরোগীর নাড়ী বেন সেতারের চারের মত ৪০২ 
প্রিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায় ৪০২ 

প্র সি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে ঘষার শব্ধ শুনিতে 

পাওয়। যায় সু *** 8০৩ 

প্ররিনি-কোগীর বুকে হাত দিয়া ও ঘষার "বদ টের পাওয়া যায় ৪০৪ 

ঘষার শব্দ শুনিতে পাইয়া বদি আর না পাও, তবে কি ঠিক করিবে৪৪৫ 

প্রিসির সঙ্গে ছুটী রোগের গোলমাল হইতে পারে ৪০৫ 
নিয়ুমোনিয়। আাঁর প্বিসি এই ছুটী রোগের তফাত কি " ৪০১ 

নিয়মোনিয় ও প্ল,রিসির প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার তফাত কি ৪০৭ 

প্লুরিসি রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, তার পরীক্ষা ৪০৮ 

প্লরিসি-রোগী র চিকিৎসা ০৪ ৪০৮--৪১৪ 

প্ররিপি রোগীর ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক কিরূপে দেয় ৪০৯ 

বুকের ভিতর জ্বল জহগিলে কেমন. করিস বাহির করে ৪১৬ , 



0% ০ 

প্লরিদি রোগীর জর সপ্ত আরাম কর। চাই ৮০, ৪৯২ 

প্রিসিংরোগীকে সবল রাধিবার চেষ্টা আগে ঝরা চাই ৪৯২ 
প্রারসিবোগীর মানের ব্যবস্থা ৬ ৪১৩ 

পুরাণ প্লবিদির লক্ষণ ৮৯ ১, ”:৪১৪--৪১৫ 

বুকের খোলের মধো জল জমার লক্ষণ টি ৪১৬ 

বুকে জল জ'মলে, বুক পরীক্ষা করিয়া ৬টী চিহ্ন পাওয়া যায় ৪১৬ 

বুকে বেশী জল জমিলে হৃংপিগড ও ভায়াফাম সরিয়। যাঁয় ৪১৭ 

বুকের তিভর যত জল জমে, বু'কর উপর ঘ। দিলে নিরেট 

শবাও তত হয় টা & , ৭১৮ 

নিয়,স্ষাণিয়া € প্লরিসিতে বুকে ঘ! দিয়া নিরেট শব্দের তফাত 3১৯ 

নিয়স্মানিয়ার মার প্রবিশির নিরেট শব্ধ বলিলে কি বুঝার ৪১৯ 

বু'কর ভিতর জল জমিলে বুষ-পরীক্ষার যন্ত্রে কর্কশ শন্দ শুনা 
যাঁর বেন? 5 ৪২০ 

বুকের ভিতদ্ন জল জমিলে রোগীর আওয়াজ ছাগল-ডাকার 
মত মালুম হয় ৭ রা ৪২১ 

জলের ভরে হছংপিগ সরিয়া গেলে তা সহজেই ঠিক কর।- যাঁর ৪২২ 

বু.কর ভিতর বেশী জল জমিলে ডান দিকে রোগী শুইতে 
* পারে নাকেন?. :২. . 8১৩ 

বুকের ভিতর জল জমিলে আর কি কি লক্ষণ প্রকাশ পান্ন ৪২৪ 

আর এক রকম প্লরিসি তাকে ডাক্তরেরা লেটেন্ট প্ল রিসি' বলেন ৪২৫. 

হাইড্রো'থারাক্ম (বুকের বলের ভিতর ন্দল ) . - ৪২৫ 

হাঁইড়ে, 1শোরান্ধ ( বুকের খোলের ভিতর জল)--চিকিৎসা . ৪২৬ 

এম্পাইম! ( বুদ্রের খোলের ভিতর পৃ ) 8২৬ 

র্যানির়,রিজম্ জিনিশটে কি |. ০০0018হ৭ 

বুকের ভিতন্ন থেকে পয বাহির করিবার উপায় : , ৪২৭ 

কের খোল কেমন করিয়া ধুইতে হম্ব . * *** : ৪২৮ 



৮15৩. 

কার্কলিক্ ক্যাসি €ং লোশন -" ৪২৪ 

কঙিস্ ফ্রুঘ্লিড জিনিশটা কি ৰ ৮: ৪২৯ 

বায়-নলির নালি-ঘা .(ব্রংকিয়েল ফিদ্চুলা) 7. ৪৩০ 

৪। পেট-নাবা (ভায়ারীয়? ) ' ৪৩১--৪৮১ 

জ্বরের সঙ্গে পেট-নাবা থাকিলে, তাহাকে জরা'তসার বলে ৮৬১ 

পেট-নাঁবা পাঁচ ব্লকম না নি: ৪৬২ 
(১) অপাকের প্রেট নাঁবা ... 5 ৪৩৩ 

(২) পিত্ত স্তের্দ ও তার চিকিতসা নর ৪.৩ 

(৩) আমাশা। ও তার লক্ষণ -*" 8৬৪ 

আমাশ। কেমন করিয়৷ হয় ০ -*. ১৩৫ 

নাড়ি ভূঁড়ির কথা *** & ৩৫ 

আস্ত্রের পাড়া কেমন করিয্কা হয় ৪৬ 

অস্ত্রের গ্লেম্মা-বিল্লির উদ্দীপনা থেকে 'পেটের ব্যামো হয় ৬৩৭ 
উদ্দীপন। কি-_উদ্দীপন। কাঁকে বলে - £,৩৭ 

অস্ত্রের শ্লেম্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনার পরিচয় ৪৩৮ 

আমাদের শরীরে ঢু রকম সক্ক পর্দা ( ঝিল্লি) আছে ম৩৮ 

আনাদের শ্লেম্সা আর ডাক্ষরাদণ্ধ মিয়.কস দুই-ই এক ঘর ৭০ 

জার়গ-বিশেষে সেই এক গ্লেক্সার আগান। আলাদা নান ৪৪ 

আমাশার ডিকিৎসা | ৫ রঃ মএ১ 

বিশ্মথ্ সব রকম পেটের-ব্যামৌরই ভাপ অস্ুুদ. ... রহ 
পেটের-ব্যামোতে অন্ত্রের শ্লেম্া-বিল্লির অবস্থা আগে খারাপ তন এম 

স্তালিসিন্ মন্ত্রের শ্লেম্মা-বিল্লির বল বৃদ্ধি করে ৪8৩ 
আমাশার-.বাগীর. পণ্যের ব্যবস্থা ৪৪৪ 
পেটের-ব্যামো হুইলে স্নান ও আহার ছুয়েরই' ধরাধর করা চাই 8৪৫ 

মাপ্নর অব্যবস্থায় যেমন শদ্দি বাড়ে, তেমন্সি পেটেব-বামো 

বাড়ে 2. ফর ৪৪৬ 
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(8) জগবৎ ভেদ--উদবী-রোগে কখন কখন জলবৎ ভেদ হয় ৪৪৭ 

উদরী-রোগীর জলবৎ ভেদ হওয়া ভাল .. ৪৪৭ 
জঙ্গবং ভেদের চিকিতস। 2 ৪৪৮ 

(৫. শঙ্কার ভেদ ১** রঃ ৪৪৮ 

শঙ্কার তেদ ও তার চিকিৎসা রি 34৯ 

পেট-নাবার করণ. ৭ ... রর ৪৫০ 
পেট-নাবার লক্ষণ ১৭ ১. ৪৫১ 

ডায়ারিয়! আর ডিসেন্টরির প্রভেদ রি ৪৫২ 

শন্ত গুটুলে মল আটকে থাকিলে তা কেমন করিয়া বাহির, 

করে ৮, *. ৪৫৩ 

ডাঁয়ারীয়ার ( পেট-নাবার । চিকিৎসা “++ 58৫৪ 

আছাপ্রর দোঁষে পেটের ব্যামো হইলে, তাঁর চিকিৎসা ৪৫৪ 

কাযা্টর অইল্ জোলাপই সব চেয়ে ভাল +. ৪৫৪ 

পথ্যের ধরাধর না করিলে পেটেরব্যামে। সারে না ৪৫৫ 

মল পচিয়: পেট নাবিলে টাট্কা করলায় তা সারে ৪৫৩ 

ছেপেদের পেট নাথার যেমন অস্থদ টা তেমন 'অস্ুদ 
আর নাই 887 48 : ৪৫১ 

ধছান একটী মেয্বের পেট-নাবার চিকিৎসার পরিচয়. ৪৫৭-:৪৫৯ 

লোক -পোড়া মাংসের ক্কাথ পেটের-ব্যামোর বড় অন্থুদ ৪৬০ 
১র নং ব্রাণ্ডি ছেলেদের পেট" নাবার বড় নদ ... ৪৬১, 

জর-অতিলার -* ০৪৬১ - ৪৯৬৩ 

জর-মতিসারের লক্ষণ. --: রঃ &৬২ 
জ্বর অভিসার চিকিৎসা 2 নর ৪৬২ 
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শলল্লরভল জুররন্র-টিক্কি-ভলা £ 

দ্বিতীয় ভাগ 

প্রথম তাগে পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা বলা সব সারা 
হয় নাই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (ফুল্কোর খুব সরু 

নলি গুলির প্রদাহ ) যেমন ছেলেদের রোগ, পুরাণ ব্রংকাই- 

টিস্ তেমনি বুড়োদের রোগ । পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়স 
হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ ব্রংকাইটিস্ আই, এমন লোক আমা- 
দের দেশে খুব কম। যেখানে অনেক লোকের বসতি, 
তার মাঝখানে যদি এক রাত্রি বাস কর, আর খুব ভোরে-__. 
রাহি থাকিতে উঠ, তবে বুড়োদের খকর খকর কাশি জার 
গয়ের ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইবে না। 

৷ এই যে বুড়োদের কাশি, একেই পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বলে 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বুড়ো। বয়সের ফোগ্। তবে ছেলেছের 
এ রোগ হয় না, এমন নয়। শীত কালেই হা রোগের 
বাড়াবাড়ি দেখা ঘায়। শীত কালে এ রোগে কষ্ট পায় না, 
এমন বুড়ো বুড়ী কম দেখা মায়। এ রোগ কখন কখন 
জোয়ান বয়সেও আরম্ভ হয়। 



২৩৬ পুরাণ ব্রকাইটিস্ কেমন করিয়া হয়। 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ কি রকম করিয়া হয় ? বারে বারে 
নুতন ব্রংকাইটিস্ হইতে হইতে, শেষে ব্রংকাইটিসের লক্ষণ 
গুলি থাকিয়া যায়। কাশি কখনও বাড়ে, কখনও কমে। 

কিন্তু একৰারে নিদ্দোন হইয়া সারিয়া যায় না। গরম 

রাত্রে শুইবার সময় কাশি বাড়ে, আর ভোরে কাশি বাড়ে। 

প্রথমে বৃষ্টিতে ভিজিয়াই হোক, ভিজে কাঁপড পরিয়াই 

ভোক্, শিশির ভোগ করিষাই ভোক্, সৌতা মাটিতে শুই- 

বাই হোক্, কি ঘাম গায়ে ভতাৎ খুল ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইয়াই 

হোঁক্ শদ্দি হইল । গলায় বাথ! হহল ; শদ্দি বুকে বসিয়! 

গেল, কাশি হইল, গা গরম হইল, কাশি ক্রমে বাড়িতে 

লাগিল, জ্বরের 'ছক্দোগপ হইল । অনেক ধরাধর করিয়া 

চিকিতসা করায় 0.%র বামো সাহিয়া গেল। রোগী কিছু 

দিন ভাল থাকল । তার পর এক দিন একটু অত্যাচার 

হগয়ায় আবার দেই পুকম শদ্দি ভার কাশি হইল। প্রথম 

ৰারে যে অন্যাচার করিয়া শদ্দি কাশি হইছিল, এবারে 

তার চেয়ে ঢের কম অন্তযাচারে শদ্দি কাশি হইল। এ 

বারেও অহ্ুদ বিন্ুদ খাহরা, আ্লানাহারের ধরাধর করিয়। 

কাশি (ত্রংকাইটস্) সারিল। কিছু দিন পরে আবার 

ব্রংকাইটিস্ হইল । এবারে কি অত্য।চারে ব্যামো হইল, 

রোগী ৮ ভাল জানিতেই পারিল না। অনেক অন্থাদ বিস্ৃদ 

খাইল, আালাহারের খুব ধরাধর করিল, কিন্তু এ বারে 

রোগটা নিঃশেষ হইয়া সারিল না। এ বারেই তার পুরাণ 

ংকাইটিস্ হইল । 

পুরাণ ব্রংব।ইটস্ যাদের আছে, তাদের গয়ের.কি 



পুরাণ ব্র-কাইটিস্ রোগে গয়ের উঠ! ও হাঁপ। ২৩৭ 

সহাজেই উঠে ? সব প্োগীর সমান নয়। কারো কারে! 

গয়ের খুন স্হজেই উঠে। গয়েরও অনেক খানি উঠে। 

আর গয়ের উঠিয়া গেলেই বেশ আরাম বোধ হয়। আবার 

কারো কফ্কারো কাশিতে কাশিতে দম লাগিয়া যায়, তবু একটু 

গয়ের উঠে না। যাও বা একটু উঠে, তা এমনি শক্ত আর 

আট? আর্ট। যে হা দিয়ে ভ' ছেঁড়া ভার। 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কি হাপহয়? এরোগে 

হাঁপ, একটু থাকেই। কারো কারো সময়ে সময়ে হাগ 

বেশী হয়। যাদের বেশী ঠাপ হয়, তাদের হাপ-কাশ (শ্বাস- 

কাস) ভইয়াছে বলিয়া চিকিত্সকের ভূল হইতে পারে। 

কিন্ত আদত ভাঁপ-কাশ ও রকম নয়। আদত হাপ-কাঁশকে 

ঈংরিজিতে য্যাজ্মা বলে। আদত হাপ-কাশে যখন হাপ 

চাগাম়, কেবল তখন রোগীর বা অসুখ হয়। তার পর 

আর কোনও অস্থখ থাকে না। * রোগী বেশ সচ্ছন্দ খাঁকে। 

এ ছাড়া, আদত হাপকাশ প্রায় আহারেরই পর হইয়! 

থাকে । আদত ভাপ কাশে ব্রংকাইটিস্ যোগ দিলে রোগী 

শিল্তার নাই। কথায় কথায় তার ইাপ চাগায়, আর হাপগু 

খুব বেশী হয়" ৃ ৃ 
বুক পরীক্ষা! করার যন্ত্র (গ্রিথস্কোপ ) রোগীর পিঠে, 

পাঁজরে, আর বুকে দিয়ে শুনিলে নানা রকম শক শুনিতে 
পাইবে। রোগীকে কাশিতে বলিয়া তার শ্পর শুনিলে 
আবার নুতন নুতন রকম শব্দ শুনা যায়। ফুক্ষোর নলির 
মধ্যে বেশী শ্রেক্সা জমিয়া আছে,*কি কম আছে, শক্ত 
আটখল প্লেক্সা আছে, কি তরল (পাতলা) শ্রেক্সা আছে, 



২৩৮ কারো কারো দিন রাতে অনেক গয়ের উঠে। 

শব্দ শুনিয়া তা অনেক ঠিক করিতে পারা যায় । ২০১৭ 

পাত থেকে ২০৬র পাত পর্যন্ত আর একবার ম্ডাল করিষা 

পড়িলে এ সব বেশ বুঝিতে পারিবে । " পিঠের নীচে দিকে 

কান দিয়া শুনিলে মোট! বুড়, বুড়ির শব্দ শুনিতে পাইবে । 

পুরাণ ব্রংকাইটিসের এ একটা বেশ চিহ্ন । বুড়োদের 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ অনেক দিনের হইলে, ফুক্কোর নাল 

'&লির খোল বড় হয়। এই সব রোগীর এত গয়ের 

উঠে যে শুনিলে আশ্চর্যা হবে । কারো কারো দিন 

রাতের মধ্যে দু সের আড়াই সের গয়ের উঠে। সকাল 

বেলাই বেশী গয়ের উঠে। রাত্রে গয়ের জমিয়া গাকে । 

তোরে বিছানা থেকেই উঠিয়াই, কিম্বা রোগী চলা ফেরা 

করিতে আরম্ভ করিলেই কাশি আরম্ভ হয়। যেগয়ের 

খানি জমিয়া আছে, তা উঠিয়া না গেলে আর কাশি খামে 

না। গয়ের সব উঠিয়ী, গেলে রোগী খুব আরাম বোধ 

করে। হাপকি অন্য অন্তখ কিছুই থাকে না। কাশিতে 

কাশিতে এই রকম কিয়া গয়ের উঠিয়া গেলে বেশ 

আরাম পায় বলিয়া, বুডোরা ভোরে উঠিয়া ইচ্ছা করিয়া 

খুব তামাক খায়। যাদের কাশি আছে, তামাক টানিলেই 

তাদের কাশি আরন্ত হয়। ফুক্কোর নলি গুলির খোল বড় 

হইলে তাতে যে গয়ের জমে, সে গয়ের প্রায়ই পচিয়। ভারি 

দুর্গন্ধ হয়। কাজেই, সে গয়ের কাশিয়া ফেলিলে, ভার 

কাছে যারা বসিয়া থাকে, তাদের পধ্যন্ত ঘৃণা হয়। 

পুরাণ ব্রংকাইটস্ শক্ত রকম হইলে, রোগী ভারি 

কাহিল আর ছুর্তবল হইয়া যায়। শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইতে 



পুবাণ ব্রংকাইটিস্ বদ্ধমূল হইলে নিঃশেষ হইয়া সারে না। ২৩৯ 

খাকে। সন্ধ্যাকালে একটু জর হয় আর বাত্রে ঘাম হয়। 

এই সব লক্ষণ কেবল পুরাণ ব্রংকাইটিসেরই ধলিয়া নিশ্চিন্ত 

থাকা হবে না। .এ সব লক্ষণ জানিতে পারিলেই ক্ষরকাশ 

(রাগের সন্দেহ করিবে । ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ 

বলেন। পাহসিস্ অর্থাৎ ক্ষয়কাশের কণা এরর পর বলিব । 

বেশী গয়েধ উত্ভাকে সহজ জ্তান কর! হভবেনা। বেশী 

প্র্নাঝ হইলে.এবেখা ঘাম হইলে, বেশী সাহ্ে হইলে শরীর 

যেমন ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়, বেদী গযের উঠিলেও শরার 

সেমনি ক্ষয় পাইয়া ষায়। 

পুরাণ ব্রঃক্চাহটিস্ বদ্ধমূল হইলে আর নিঃশেষ হইয়া 

সাবেনা। বদ্ধমূল ইনার আগে, অর্থাৎ রোগটা পেকে 

দাড়াইবার আংগে, পিশেষ হরির করিলে বামে! নির্দোষ 
সপ্রিয়। যাভতে পারে। পুরাণ বংকাইটিদ্ যাদের আছে, 

তার! প্রাচান বয়স পরান্ত বাটিতে পারে । কিন্কু তাদের 

উবন ঠার্ঠ কষ্টের। কাশতে কাশিতে, গয়ের “কলিতে 

ফেলিতে তারা তিত-লিরক্ত ভহয়া যায়। ভ্বাচ্গের কাছে, 

লারা থকে, তারও জ্বালাতন হয়। এ ছাড়া কথায় কথায় 

তাদের হাপ লাগে। কাজেই, কোন রকম অরম করিতে 

হইলে তাঁদের প্রাণান্ত হয়। 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে বিপদ-পুরাণ ব্রংকাইটিজ্ 

গেকে ক্োগীর কি কি বিপদ্ ঘটিতে পারে ? ফুক্কোর সব 
শলির সমান দোষ ভইতে পারে, অর্থাশ রোগ খুব বুদ্ধি 
হইতে পারে। ক্ষয়কাশ (থাইনিস্) হুইতে পারে। পুরাণ 

ব্র-কাইটিন্ হঠাত তরুণ হইয়া দাড়াইতে পারে, তথাৎ তরুণ 



২৪৩ নূতন আর পুরাণ ব্রংকাইটিসের তফাত । 

বা নূতন ব্রংকাইটিসের সব লক্ষণ এসে উপস্থিত হইতে 

পারে। এ রকম দুর্ঘটনা হইলে রোগীকে বাচান সোজা 

নয়। নিয়ত কাশিতে কাশিতে, ফুক্কোর মধ্যে যেসব অতি 

ছোট ছোট বারুকোষ আছে, তা চিডিয়া যাইতে পারে। 

তা ডিন গেলে ফুক্ষোর বাহরে বাতাস যাহতে পারে। 

এই বাতান ক্টার নীচে, কি বুকের ভন্য গন জায়গায় চাম- 

ডার নীচে আসিয়া জমিতে পারে । এই রকম ছুর্ঘটনাকে 

ইংরিজিতে এম্ফিসিমা বলে। এ বোগের কথা এর পর 

বলিন। হশুপণ্ডের আকার পাড়িতে পারে। আর উদরী 

ছহতে পারে । উদ্রীকে ইংরিজিতে ডপ্সি পলে। 

নুতন আাব পুরাণ ব্রংকাহটিসের হফাত- নুতন আর 

পুরাণ এই দু রকম প্রংকাইটিসের তফাত কি? নুহন আর 

পরূণ ন্যাণেমতে যে তফাত, এ ভুয়েতেও সেই তফাত। 

নুতন আর পুরাণ ব্রংকাইটি.সর কণ। এতক্ষণ ঘা বলিলাম, 

তাতেই এ দুই রোগের তফাত এক রকম মোটামুটি জানিতে 

পারবে । নুতন ব্রংকাইটিস্ রোগে বেশা বা কমভ্বর 

নিয়তই গাক। পুরাণ ভ্রংকাইটিস্ বোগে জবর থাকে না। 

তবে রগ খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে, সন্ধা'কালে একটু ভূর 

প্রকাশ পায়। 
১৯৮ আর ১৯৯র পাতে 'বে সর রোগের নাম করিছি,, 

সে সব রোগকে যে কেবল: স্বল্পবিরাম ভবের (রিমিটেন্ট 

ফ্ীৰরের ) উপসর্গ বলিয়াই জানিতে হইবে, তা নয়। সে 
সব রোগ উপসর্গ ৪ হইতে পারে, 'আসল রোগও হইতে 

পারে। এই জন্যে, সে সব বোগের কথা বিশেষ করিয়াই 



বল! উচিত। কেন না, রোগের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে, 

ভাল চিকিৎসা করা যায় না। যে রোগের সাঙ্গ পরিচয় 

নাই, তাকে বশের মধ্যে আনা সোজা নয়। আর যে 

রোগকে বশের মধ্যে আনিতে না পারিবে, দে রোগের 

তুমি চিকিৎসাও কণ্ধিতে পারিবে ন!। বশ্দিতে গেলে, সে 

সব রোগ আদল হইলেও তাদের যে চিকিতসা, জুরের 

উপসর্গ হইলেও তাদের সেই চিকিৎসা । ৩ঙবে তফাত এই 

যে, সে সব রোগ আসল হইলে, শুছু তাদেবই চিকিতসা 

করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু জ্বরের উপসর্গ হইলে, 

তাসল রোগ অর্থাৎ জবরকে খাটে? করিতে পারিলে, তবে সে 

সব রে'গডক খাটে! রুরা যায়। এসব কথা এর আগেই 

বলিছি (২০৫--২০৬র পাত দেগ)। 

কারণ - সব রোগেরই কারণ আাছে। কারণ ছাড়া 

রোগ নাই। যে রোগের কারণ ধত পরিষ্কার, সে রোগের 

চিকিতসা তত সহজ | কারণ জানিতে না পারিলে, রোগের 

ঠিক চিকিুসা হয় না। এ অস্থুদে উপকার হইল না, আর 

এক রকম মন্দ দিয়া দেখি, এই রকম করিয়া কেল্ল 

হাভডাইর! ঝেড়োইতে হয়। এই রকম করিয়া ষে, হাতড়া- 

ইয়া বেড়ায়, তাকেই হাতুড়ে বলে। পড়ো পণ্ডিতও যদি 

এই রকম করিয়। হাভড়াইয়া বেড়ান, তবে তাকেও হাতুড়ে 

বলিতে ডরাইব না--বলিবার জাপত্তিও নাই। 

এক এক রোগের দুই ছুই কারণ। সব জায়গায় দুটা 
স্থারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। (কান কৌন জায়গার ০ 

একটী কারণও* পাওয়া ভার। যেখানে ' রোগের কারণ 



২8২ রোগ কার*- ধক এক রোগের চই দ্বই কারণ। 

খুজিয়া ন। পাবে, সেখানে চিকিশুসা! করিয়া যশ পাইবে 

না। এ কপ। এই মাত্র বলিছি। 

(রাগের যে দুটা কার.ণর কথা এই মাত্র বলিলাম, সে 

ছুটা কাধণ কি? নিকট কারণ মার দূর কারণ। কোগটী 
হইবার ঠিক মাগেই যে কারণটী ঘটে, সেই কারণকে নিকট 

কারণ বলে ' নিকট কারণকে উপলক্ষ বলে,নুতোও বলে। 

মনে কর বৃষ্টিতে ভিক্িয়া এক দ্নের শ্দি হইল। সেই 

শান্দি থেকে তার কাশ-রোগ জন্মিরা গেল। আর সে 

কাশ রোগে তার মৃত্যু হইল। তার বাপের ক্ষয়কাশ বোগ 

চিল । এখানে বুষ্টিতে ভেজা তার কাশ-রোগের নিকট 

কারণ। আর ভার কাশ-রোগের ধাহ্ (ধাতু) তার রোগের 

দুর কারণ। এই ধাত্ বাপেরও ছিল। এই জন্যে সে এই 

ধান্ লইয়াই জন্মিভিল। আর এক বার ভাল করিয়া! বলি। 
ভার কাশ রোগের ধাভ্। কোন একটা উপলক্ষ, অছিলে, 

কি ছু! পাইলেই তার কাশ রোগ হইবার কথা । এই ষে 
উপলক্ষ, অচিলে বা ছুতো, একেই নিকট কারণ বলে। 

জার তা কাশ রোগের ধাত্ অর্থাৎ তার পৈতৃক দোষ তার 
রোগের দুর কারণ। এর আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। ৫৫র 

পাতে ম্যালেরিয়ার কথা বলিছি। এই ম্যালেরিয়া নিশ্বা- 

সের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে, কিম্বা খাবার জলের সঙ্কে 
পেটে গেলে জ্বর হয়। শর যে তখনই হয়, তা নয়। 

লচরাচর কয়েক দিন না গেলে, আর বিশেষ কোন্ অত্যা- 

, চার না করিলে স্বর প্রুকাশ হয়, না। মনে কর, বুধধারের 

দিন দদ্ধ্যার পয় তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। আর 



ব্রকাইটিস্ রোগের দুর কারণ! ২৪৩ 

সেই রাক্রেই বাড়ী ফিরিয়া আঙদিলে। রাত্রে যাতায়াতে 

নিশ্বাসের সঙ্গে ম্যালেরিয়। তোমার শরীরে প্রবেশ করিল। 

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, এ কয়েক দিন ভূমি বিশেষ 

কোনও অত্যাচার করিলে না। অস্তরখণ্ড তোমার কিছু 

হইল না। সোমবারে খুব বৌদ্রের$ডসময তোমাকে অনেক 

পথ চলিতে হইল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। 

রাত্রে তোমার"কম্প দিয়া দ্বর আসিল । এখানে ম্যালেরিয়। 

তোমার জ্বরের দূর কারণ। আর রৌদ্রে পথচলা জ্বরের 
নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ উপস্থিত থাকিয়াও, 

নিকট কারণের অভাবে রোগ প্রকাশ হইতে পারে না। 

, এ্রখন ব্রংকাইটিস্ রোগের কারণ বলি। এ রোগের 

দুর কারণ অনেক । তার মধ্যে এই কয়টা প্রধানঃ_-(১) 

যার বাইরে চলা ফেরা কম করে, বাড়ীতে বসিয়া থাকে, 

বা বাড়ীতে বসিয়া কাজ কম্ম কঙ্তর, তাদেরই এ রোগ বেশী 

য়। তলেই শ্রম না করা, অর্থাত শরীরকে না খাটান এ 

রোগের একটা দুর কারণ। (২) যাদের বা বা বাত, 

কের ধাহ্ (ধাতু). তাদেরও এ রোগ বেশী ভয়! এই. 

জন্যে বাত জার'লাতয়ক্ত এ দুইটা রোগও ব্রংকাইটিসর 

দুর কারণ। বাতকে ইংরিজিন্তে রিউম্যাটিজ্ম্ বলে। 

বাতরস্কে গাউট বলে। এ ছুই পোগের কথা এর পর 

বলিব। (৩) বাদের হৃতপিণ্ড বা মৃত্স্াম্থির গীডা আছে, 
তাদেরও ব্রংকাইটিস্ বেলী হয়। এই জন্তে এই ছুট বস্তের 

পীড়াও ব্রংকাইটিস্র দুর কারণ। হাঁহপিণু কাকে বেল 

৮৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। স্বৎপিণ্ড যেষন একটা 



২৪৪ 'ব্রকাইটিস্ রোগের নিকট কারণ। 

নর, মৃত্রগ্রস্থিও তেমনি একটা যন্ত্র। হৃত্পিগুকে ইংরিজিতে 

ছার্ট বলে। মৃত্রগ্রন্থিকে ইংরিজিতে কিডনি বলে। মুক্র- 

গ্রনস্থিকে ভাল কথায় বৃকও বলে। কিড্নি, মুত্রগ্রন্থি, জার 

বৃ, এর মধ্যে যে নামটা তোমার সোজা বলিয়া বোধ হবে, 

সেইটাই মনে করিয়া, রাখ। শরীরের মধ্যে যে সব যন্্ 

আচে, তাদের সকলেরই এক একটা কাজ নিদ্দিষ আছে। 

হৃতপিণ্ডের কাজ কি, ৮৮র পাতে তা কলিছি। প্রত, 

বাম, লাল ( লালা ) এ সবই রক্ত থেকে তয়ের হয়। রন 

থেকে এ সব তয়ের করিবার আলাদা! আলাদা হন্র আছে। 

মুত্র গ্রন্থি রক্ত থেকে প্রশ্লাব ভয়ের করে। এই যন্ত্র ছুটী। 

দই কৌোকের মাধ্যে পিচন দিকে থাকে। বর্বটির যেমন 
আকার, মুত্রগ্রন্থি ভুটারও ঠিক তেমনি আকার । তৰে 

বর্বটির চেয়ে মুত্রগ্রস্থ অনেক বড়। তার পর বলি। 

(8) চোট ছেলে আর বুড়োদের ব্রংকাইটিস্ কঘোগ ফেলী 
হয়। এই অন্যেইশিশড কাল আর প্রাচীন বয়স এ রোগের 

দুর কারণ। এ রোগ যাতদের. এক বার. হইয়াছে, তাদের 
এ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে, এ রোগ এক কার হওয়া 

এর আর একটা দুর .কারণ। ব্রংকাইটিস্ রোগের এই 
গুলি দূর কারণ। 

খন, ব্রংকাইটিস্ রোগের নিকট কারপ বলি। 
৫১ বৃঞ্ভিতে ভেলা আর শীত কাত ভোগ করা এ রোগের 

একটী নিকট কারণ। (২) ছেলেগের- হাম হইলে তাগের 

প্রায়ই, ব্রংকাহটিস্ হইয়া' থাকে, এই জন্যে হান ছেলের 

অংকাইটিস্ রোগেক একটী নিকট কারণ। (2) ভুপিংকক্ও 



ব্রংকহিটিস্ রোগের নিকট কারণ ।. ২৪৫ 

ছেলেদের ব্রংকাইটিসের আর একটা নিকট কারণ । ছুপিং- 

কফ এক রকম কাশ্-রোগ্ধ । এ কেবল ছেলেদেরই হুয়। 

এ কাশি দমকে দমকৈ হু । কাশি এলে, কাশিতে কাশিতে 

ছেলের চক্ মুখ এক বারে রাঙা হইয়। বায় । ম্পেষে বড 

রকম একটা “ভুপ্” শব্দ হইয়া কাশিঞ্খামিয়া যাষণ হুপিং- 

কফ্ খুব শত রোগ । এক বার হুইলে সীগ্র সারিতে চায় 

না| এ আবার ছ্ৌয়াচে রোগ। একটী ছেলের হইলে 

পাড়ার সব ছেলের হয়। (৪) খুব গয়ম বা থুব ঠাণ্ডঃ 

বাতাস, কিন্বা রাস্তার ধুলো ফুক্কোর নলিগুলির মধ্যে গেলে 

ব্রংকাইটিস্ হয়। এই জন্যে এ সবও ত্রংকাইটিসের নিট 

কারণ। (৫) যেকারণে হোক্ রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাই- 

টিস্হয়। (ক) অনেক রকম জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। রক্ত 

খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্ হয়। এই জন্যে স্বল্পধিরাম-জ্বর 

(রিমিটেপ্ট ফীবর) ও আর আর ব্সনেক রকম জ্বর ব্রংকাই- 
টিসের নিকট কাঁরণ। এই গুন্ঠেই স্বল্পবিরাম-দ্রে ব্রংকাই- 

টিস্ হয়। আর এই জন্যেই ব্রংকাইটিসকে ্বল্পবিরাম-ভ্বরেক ' 
উপসর্গ বলিছি। খে) চামড়ার নূতন বা পুরাণ প্লোগ হঠাৎ 
মিলাইয়া গেলেও রক্ত খারাপ হয়। রক্ত খারাপ হইলে 

২কাইটিস্ হইতে পারে। এই জন্যে এ রকম ঘটনাও 

ংকাইটিসের একটী নিকট কাঁরণ। (গ) কোন খান দিয়া 

রক্ত-পড়া, রস-পড়া, বা পুহ-পড়া, ঘা অনেক 'দিন থেকে 
অভ্যাস পাইয়। আসিয়াছে,.হঠা তা বন্ধ হইলে রক্ত খারাপ 
হইয়া শ্রংকাইটস্ হইতে পারে। (ঘ) বাঁত-রক্ত (গাউট), 

, বাত (রিস্ুম্যাচিজ্ম্) বা গর্দির দরুণ রক্ত খারাপ হইলেও 



২৪৯৬ প্লাষ্টিক ব্রংকাইটিস্ কাকে বলে। 

ব্রংকাইটিস্ হয়। এ কথ! এর আগেই এক বার বলিছি। 
(উ) কোন কোন অস্থদ, বিশেষ আয়োডীন, খাইলেও রক্ত- 

দোষ হইয়া ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে। 

ব্রংকাইটিস্ রোগের কারণ বলিতে গিয়া অনেক রোগের 

অনেক কথা বলিছি।, বেশ মন দিয়া আর হিসাব করিয়া 
পড়িলে, সে সব কথা বুঝিতে পারিবে । ব্রংকাইটিস্ রোগের 
দূর আর নিকট কারণ যা যা বলিছি, তাও বুধিতে পাব্িবে । 

নৃতন আর পুরাণ এই ছু রকম ব্রংকাইটিসের কথা রলি- 

লাম। আর এক রকম ব্রংকাইটিস্ আছে, তার কথা এখনও 

বলি নাই। সে ব্রংকাইটিসকে ইংরিজিতে প্রান্ট্িক ব্রংকাই- 

টিস বলে। যেছু রকম ব্রংকাইটিসের কথা বলিছি, তাতে 

ফুক্কোর নলিগুলি থেকে গয়ের, কাশ বা শ্লেম্বা উঠে । এতে 

ফুক্কোর নলিগুলি থেকে আর এক রকম জিনিষ উঠে! 

এই জিনিষ ফুক্কোর, মাঝারি রকম কি তারও চেয়ে ছোট 

ন্লিগুলির ছচ বৈ আর কিছুই 'নয়। দোল, চড়ক, রথের 

“ দয় চিনির হাতী, চিনির ঘোড়া, চিনির রথ বিক্রি হয়। 

.টিনির এই সব জিনিষকে আমরা ছাঁচ বলিয়া থাকি । এখানে 

ঘাচের রে অর্থ, ফুক্কোর নলিগুলি থেকে বে ছাঁচ উঠে, 

সারও সেই অর্থ। ফুক্ষোর নলিগুলি দেখিতে যে রকম, 

(সেই নলিগুলি থেকে যে জিনিষ উঠে, তাও দেখিতে ঠিক্ 

সেই রকম এই জন্যে এ জিনিষকে এ নলিগুলির ছাঁচ, 
বলে। এই স্থাচ নিরেউও হইতে পারে, ০৮৫ মত 
ফাপ।ও হইতে পারে। রর 

. এ রোগ খুব কমহুয়। এই জন্যে এরকধা কার বেগ 



পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগেব চিকিংসা। ২৪৭ 

করিয়া বলিলাম না? নলিগুলি থেকে একটু বড় রকম ছাঁচ 

উঠিবার আগে হাপ' হয়, শুকৃনো কাশি হয়, রক্ত উঠে। 

কখন কখন অনেক রক্ত উঠে। প্র 

এ রোগে জীবনের আশঙ্কা খুব কম। কিন্ত রোগ 

সারিতে চায় না। অন্দে রোগীর বড উপকার হয় না। 

তবে ২০ ফোটা করিয়া টিংচর ফেবরিমিয়ুরিয়েটিস্ রোজ 

২।৩ বার খাইলে, আর খুব গরম জলে তার্পিণ ঢালিয়া 
দিয়া, সেই ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে বেশ উপকার হয়। 

১০। ১৫ গ্রেন্ করিয়া! গ্যালিক' স্যাসিডছ ৪ ঘণ্টা অন্তর 

খাইলে রক্ত উঠা বন্ধ হয়। যাদের এ রোগ আছে, খুব 

গরম জায়গায় তারা যেন কখনও থাঁকে না। ছেলেদের এ 

রকম রোগ হইলে, বাইনম্ ইপেক। খাওয়,ইয়া বমি করাইলে 

খুব উপকার হয়। 
এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের চিকিশুসার কথা বলি। এর 

আগেই বলিছি যে, এ রোগ বুড়োদেরই বেশী হয়। আ'র 
১৭১র পাতে বলিছি যে, ক্ষীণ রোগীর শ্রেম্বা সরল করিতে 

কার্ববণেট অব্ যামোনিয়ার মত অস্থদ আর নাই। এই 

জন্যে পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কার্ববণেট্ অব্ য্জমোনিয়া 
দিলে যেমন উপকার হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। পুর'ণ 

ব্রংকাইটিল, রোগে আমি যে সব অন্ুদ দিয়া খাকি, নীচে তা 
লিখিয়া! দিলাম । 

খাইবার অস্থুদ | . 
(১) কার্বণেট অব্ য্্যামোনিয়া ১৪. ১ ভাম্ 

বাইনম্ ইপেকা ১ উরি ও তত ্ ২ড্বামূ 



২৪৮ পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কুইনাইন্ দিবার দরকার । 

টিংচর ক্যান্কর কো ** .  *" ৬ ড্রাম 
টিংচর সিংকোনি কো "** টা ' * ভাম্ 
ইন্ফিয়ুশন্ সেনিগা *** »* ১২ ওন্স পুরাইয়া 

ঃ একত্র মিশাইয়া একট! শিশিতে রাখ। 

শিশির.গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ রোজ ৩। ৪ বার করিয়া খাইবে। অধিক আর 

কি বলিব, 'এ অন্দে উপকার হইল ন! বলিয়া, পুরাণ ব্রংকাই- 
টিসে আমাকে এ পর্য্যস্ত আর কোনও অন্দ দিতে ছয় নাই | 
(২) কুইনাইন ৪ ৮৭০ ৫ গ্রেন্ 

এক্স্রাক্ট জেন্শন. **, '** যত টুকু দরকার 
. একত্র মিশাইয়। একটা বড়ি তয়ের কর।' 

এই রকম ১২ট। বড়ি তয়ের করিয়া! একটা ছোঁট শিশিতে 

কি ক'টোয় করিয়া রাখ। রোজ সকালে একট! বড়ি আর 

সন্ধ্যার আগে একটা বড়ি খাইবে। 
যদি ৰল্, পুরাণ ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দ্দিবার দরকার 

কি? জ্বর থাকিলেই না কুইনাইন্ দিতে হয়। ভান্বর মা 
_ খাকিলেও কুইনাইন্ দিতে হুয়। কুইনাইন্ যে কেবল 

ভ্বরেরই অন্থুদ, তা নয়। কুইনাইন্ অনেক রোগের অসুদ। 

ঘ্রিতে গেলে, কুইনাইন্ যে কোন্ রোগের অন্থদ নয়, তা 

বলিতে পারি না। কোন একট। অস্থদে দশটা রোগ সারে 

বলিলে, লেকে ঠাট্টা করিয়া বলে ও অন্দে তবে গোরু 
হার!ইলেও পাঁওয়। যায়। কিন্তু কুইনাইন্.দে রকম, ঠাট্টার 
অস্থদ নয়। যদি কোন আনুদে গোঁরু হারাইলেও পাওয়া। 

হায়, দে কুইনাইনে,। . এ লব কথা এর পর ভাল করিয়া 



কুইনাইন্ শ্লেশ্মার সরি করে--পুযেরও করে। ২৪৯ 

বলিব। ২১২র পাতে বলিছি, ব্রংকাইটিস. রোগে 'নলি- 

গুলির মধ্যে যে শ্রেক্সা জন্মে, ববোগ যত বাড়ে, রোগী যত 

দুর্ববল হয়, শ্লেক্বাও তত বেশী জন্মে। কুইনাইন্ খাওয়াইলে 
শ্লেপ্সা তেমন জন্মিতে পারে না। পুরাণ ব্রংকাইটিস, রোগে 
কুইনাইনের এই ধর্ম্মটার পরিচয় হাতে হাতে পঃওয়া যায় | 

এ রোগে বারে বারে খুব বেশী শ্লেম্া উঠে বলিয়াই না, 

রোগী এত কাহিল আর কাবু হুইয়া পড়ে। রোজ রোজ 
যে এত শ্রেম্বা উঠে, এ শ্লেক্সা কোথা থেকে আসে £ এ 
শ্লেক্সা রোজ জন্মে। এই গ্লেক্সা আর জন্মিতে না পারে, 

এমন উপায় করিতে না পাপ্িলে, রোগীর শ্লেক্সা উঠাও বারণ 

হবে না, তার শরীরের ক্ষয়ও নিবারণ হবে না। সে দিন 

দিন কাহিল হইতেই থাকিবে । শেষে ক্ষয়কাশ-রোগীর মত 

লে অস্থি-চণ্ম-লার হইয়া পড়িবে । শ্লেম্মা আর জন্মিতে না 

পারে, এমন উপায় আর কি? কুইনাইন্। কুইনাইনু 
খাওয়াইলে রোগীর শ্লেন্সা-উূঠা ক্রমে কমিয়া আসে । শেষে 
আর শ্লেক্সা উঠে না। নলিগুলির অবস্থা! সহজ হয়। রোজ 

ছু বেলা ৫ গ্রেন্ করিয়া ১৭ গ্রেন্ কুইলাইন্ খাইয়া যদি 

রোগীর শ্লেক্া-উঠা না কমে, তবে এক এক বারে ১০ গ্রেন্ 
করিয়া কুইনাইন্ খাইতে বলিবে। কুইনাইনের এ ধর্ম 
কখনও ভূলিও না। 

কুইনাইন্ যেমন '্লেত্বার স্থষ্টি নিবারণ করে, পৃঘেরও 
প্রি তেম্নি.নিষারণ করে । যনে কর, এক জনের ধাতের 
ব্যামে হইয়াছে । ধাতের ব্যামোকে ইংরিজিতে গনোরিয়া 
লে। ছাই গ্চন্ম ভাকে কতই খাওয়াইিলে, কিন্ত কিছুতেই 



২৫০ ভ্লাইপোফম্ফাইট্ অব্ লাইম্ পুরাণ ব্রংকাইটিসের বড় অন্দে ৷. 

ভার ধাঁত-চলা বন্ধ করিতে পারিলে না। এ অবস্থায় যদি 

৫ গ্রেন্ কুইন।ইন্ কীচ্চা খানকে পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশা- 

ইয়া রোজ এক বার কি ছু বার তার প্রআাবের 'দ্বার দিয়া 

পিচকিরি কর, তবে ৩। ৪ দিনেই অমন যে ধাড-চলা, ভাও 

বন্ধ হবে।' পিচ্কিরি করিবার আগে ২। ৫ ফোটা ডাই- 

লিয়ুট সল্ফিয়ুরিক্ য্যাসিড্ দিয়া কুইনাইন্ গুলিয়া লইতে 

হয়। ধাঁতের ব্যামোের (গনোরিয়ার ) কখা"বলিবার সময় 

এ সব কথা ভাল করিয়া বলিৰ। এই রকম করিয়া কুই- 

নাইন্ পিচ্কিরি করিলে ফোড়া থেকেও পুষ-পড়া বন্ধ হইয়া 
যায়। এ সব কথাও এর পর বলিব। | 

(৩) হাইপোফস্ফাইটু অব্ লাইম্.পুরাণ ব্রংকাইটিসের 

আর একটা ভাল অন্থুদ। শুদু পুরাণ ব্রংকাইটিস্ নয়, সব 

রকম কাশ-রোগেই এ অস্থদে খুব উপকার করে। ইন্- 

ফিয়ুশন কোয়াশিয়া বা চিরতাঁর জলের সঙ্গে এই অস্থন্ধ 

৫.গ্রেন করিয়া রোজ তিন বার খাইলে খুব উপকার হয়। 

কাশি কমে, গয়ের উঠা কম হয়, রোগী গায়ে সারে আর 

সবল হয়। ছুচীরি দিনেই বে এ রকম উপকার' পাওয়া 
বায়, তা-নয়। অন্থুদ কিছু বেলী দ্িন খাইতে হয়। হাইপো- 
ফস্ফাইটু অব লাইমের দাম বেশী নয়। এক টাকার অসুদ 

কিনিলেই যথেষ্ট । এ অস্থ্দ যে-সে ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া 

বায়না। খুব ভাল ভিস্পেন্সরি ভিন্ন এ অন্ত মিলে 'না। 

খুব ভাল ডিস্পেন্সরি আর কাদের ? সাহছেবদের'। বাঙ্গা 

'লির ভাল ডিস্পেন্সরি নাই, তা বলিতেছি না । বাঙ্গালির 
ভিল্পেন্গরির মধ্যে কেবল ডুগিষউস হল্ই ভাল। সাহ্েব- 



হাইপোস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপ। ২৫১ 

দের ডিস্পেন্দরিয় চেয়ে এ ডিস্পেন্সেরির জাঁক পশার বড় 

কম নয়। আগে আরও বেশী ছিল। কলিকাতাঁর বন্ড 

বাজারে ইংরিজি অন্দর যে কয়খান ভাল দোকান আছে, 
হাইপোকফস্ফাইটু অব লাইম্ সেসব দোকানেও কিনিতে 

পাওয়া বায়,। ডিস্পেন্সেরিতে.যে দামে এ অন্থূর কিনিতে 

হয়, সে সব দোকানে তার চেয়ে ঢের শস্তায় পাওয়া যায় । 

বাজারে হরইপোফস্ফাইট অৰ লাইমের এক রকম সিরপ্. 

তরি গর হয়। অনেক সাহেব অনেক রকম সিরপ্ তয়ের, 

করিয়াছেন । তার মধ্যে গ্রিমোণ্ট সাহেবেরই সিরপ্ ভাল। 

(নোণ্ট, জ্বাহেবের সিরপ, খুব লাল । বাজারে ঢের ভেল্ 

সিরপ ঝিরি হর । কাজেই ভাল করিয়া দেখিয়া শুনির। 
না লইলে ঠকিতে হয়। নিরপ. খাওয়ায় কোনও কষ্ট নাই। 
টিক শববতের যত খাওয়া ষায়। অন্দর খাইতেছি বলিয়! 

বোধ হয় না। এই জন্যে, ধরা তিত বা বিকট অনুদ 

খাইতে বড় নারাজ, তাদের পক্ষে এই সিরপ, খুব ভাল । 

তবে সিরপের দাম বেশী। ডিস্পেন্সরিতে ছু টাকার “কমে 

এক শিশি সিরপ, পাওয়া যায় না। এক শিশিতে ৬ গুন্সের 

বেশীথাকে না? এক এক বারে বড় চামচের একর চামচ 

(অর্থাৎ এক কাচ্চা বা চারি ড্াম্) করিয়া খাইতে হয় 1 

প্রথন প্রথম সকালে বিকালে তার পর ( এক হপ্তা পরে ) 

রোজ ভিন বেল! তিন বার খাইতে হয় | কাজেই 'এক শিশি 

অন্দরে চারি পাঁচ দিলের বেশী হয় না। এই জন্যে ষাদের 
শঙ্গতি আছে, কেবল তারাই এ গুল্তর্দ কিনিয়া খাইতে, 
পারেন। ডিস্পেন্লোরির চেক্ষে বাজারে-নিঙ₹ অনেক শস্তা । 



২৫২ প্রাচীন আর দূর্বল রোগীর পথ্যের ধরাধর করা চাই । 

বড় বাজারের এ সব দোকানে পাঁচ শিকাতেই এক শিশি 

পাওয়া যায়। আবার এক বারে ৫1৬ শিশি কিনিলে 

ছমারও শস্তা পাওয়া বায়। লিরপ্ই খাও, আর ইন্ফিয়ুশন্ 

কোয়াশিয়া বা চিরতার জলের সঙ্গে আদত অন্বদই (শাদা 

গড়ে ) খাও, উপকার দ্য়েতেই সমান । ফল কথা, হাইপো- 

ফশ্ফইটু অব লাইম্ যে, সব রকম কাশ রোগের একটা খুব 

ভাল অন্ুচ্দ তা যেন সকলেরই বেশ মঢ্ূন থাকে । 

মালিশের অন্থদ ৷ রর 

ক্্যামোনিয়া লিনিমেন্ট (বলেটাইল্ লিনিমেপ্ট ) ১ ওক 

ক্যাঙ্গুপুটু অইল (ভূর্জপত্রের তেল) ১৮ ৯ওন্স 

তার্পিন *-* ২১৮:৯::০১-১খন্স 

একত্র মিশাইয়া একট। শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “বিষ” বলিয়া লিখিয়া দেও । পিঠে, 
পাঁজরে আর বুকে রোজ ৩1৪ বার করিয়া মালিশ করিবে। 

ই মালিশ কাশির বন্ড অস্ুদ। এতে শ্রেক্সা সরল হয়, 

আর কাশিরও খুব উপকার করে। 

্ পিঠে, পাঁজরে আর বুকে এঁ রক করিয়া মালিশ করা 

হইলে পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিঁবে। ' তার্পিণের 
সের কেমন করিয়া দিতে হয়, ১৭২র পাতে তা বলিছি। 

রোগী বদি প্রাচীন আর খুব দুর্বল হয়, তবে তার 

পথ্যেরও. খুব ধরাধর করিতে হবে। মাংসের ক্কাখ আর 

১র নম্বর ব্রাঙি দেওয়! চাই। মাংসের ক্কা্চ কেমন করিয়া 

তয়ের করিতে হয়, ১৯৮--১৩১র পাতে ত! বলিছি | মাংসের 

স্কাখের সঙ্গে এক এক বারে ২ ড্রাম করিয়। ত্রাণ্ডি দিবে। 



প্রাচীন আর হুর্ধল রোগীর পথ্যের ধরাধর কর! চাই। ২৫৩ 

২।৩ঘস্টা অন্তর এই রকম করিয়া মাংসের ককাথ আর ব্রা্ডি 

দিবে। দিন কতক এই নিয়মে থাকিলেই রোগী বেশ চাঙ্গা 

হইয়া উঠিবে। তার পর বেশ খিদে হইলে আর গায়ে বল 

হইলে,.এক বেল! করিয়া মাছের ঝোল আর ভাত খাইতে 

পারে। রোগীর যদি শোথ বা উদরী থাকে, তবে যে অন্থদে 

প্রত্রাব বাড়ে" কার্ববণেট অব য়্যামোনিয়া মিকৃশ্টরের সঙ্গে 
সেই অস্থুদ দিলে খুব উপকার হয়। নাইটি,ক ঈখর, টিংচর 

ডিজিটেলিস আর টিংচর সিলি,.এই তিনটা অন্থদে প্রক্্রাব 

খুব বাড়ে। প্রস্রাব বেশী হইলেই শ্োথ ( ফুলো ) কমিয় 

যায়। যে অস্থর্দ খাইলে প্রজ্রীব বাড়ে, তাকে ডায়ুরেটিক্ 

বলে। ভায়ুরেটিক.ইংরিজি কথা। এর ভাল -বাঙ্গাল৷ 

মুত্রকারক | নাইটি,ক ঈথর, ডিজিটেলিস্ আর নিলি, এ 
তিনটাকেই ডায়ুরেটিক্ অর্থাৎ মুত্রকারক বলে। কার্ববণেটু 

অব্ ফ্যামোনিয়া মিকৃশ্চরের সন্ত্রে এই তিনটা অস্্দ যোগ 
করিয়া দিবে। নাইটি,ক্ ঈথরের মাত্রা আধ ডাম্ (৩০ 

মিনিম্)। টিংচর ডিজিটেলিসের মাত্রা ১০ মিনিম্। টিংচর 

সিলিরও মাত্রা, ১ মিনিম্। কেবল শুই তিনটা অন্থাদই যে 

মুত্রকারক, তা'নয়। মুত্রকারক অস্থদ আরও আছে। সে 

সব এর পর বলিব। রোগীর গা আর হাত পা সর্বদা গরমে 

রাখিবে। কোন রকমে গায়ে ঠা লাগাইতে দিবে না। 
রোগীর ঘর দিবা রাত্রি সমান গরম রাঁখিবে+ শীতকালে 
বাইরে কোন খানে বাইতে হুইলে, চাদর কি রুমাল দিয়া 

নাক মুখঞ্লাকিয়! বাইবে ।. এতে হিম বাতাসে তত অনিষ্ত 
করিতে পারিবে ন|। | 



২৫৪ ছুটী ছেলের ক্য।পিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় । 

ংকাইটিস রোগের কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম । 

সম্প্রতি দুটা যমক ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিঘ্ের চিকি- 

€স করিছিলাম। এখানে সেই চিকিৎসার কথা কিছু 

বলিব । 

ছেলে, ছুটার বয়স সাঁত মাসের বেশী নয়। মড়ঞ্ষে 

পোঁআতির সন্তান, তাঁতে আবার যমক। 'এ ছেলে যে 

বাচিবে, এমন ভরসা! কিছুতেই হয় না। ছোল ছুটা ভূমিষ্ঠ 
হইলে পর, বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে, গায়ের লোকে 
সকলেই এই কথ। বলিতে লাগিল । তাঁর পর ঘখন অনেক 

যন্ত্রে, অনেক তদ্িরে ছেলে দ্রর্টি তিন চারি মাসের হইল, 
এ ধারে ছেলে ছুটা বাচিল বলিয়া তখন তাদের মনে বিশ্বাস 

জন্মিল। . অন্নপ্রাশন পধ্যন্ত ছেলে ছুটা এক রকম ভালই 

থাকিল॥ অন্নপ্রাশনের জাঁকজমকে ছেলে ছুটীর ঢুষত্বের 

অনেক ত্রুটি হইল, অত্ত্যাচারও অনেক হইল। অভ্যাচারেই 
হে!ক্, আর বাতেই হোক্, ছুটী ছেলেরই রক্ত-আমাশা 

হুইল । রক্ত-আমাশাকে ইংরিজিতে ডিনেণ্টরি বলে। শুছু 
অত্যাচারেই ষে রক্ত-আমাশা হয়, তা নয়। সবিরাম-জ্বর 

'( ইপ্টর্িটেন্ট ফীবর্) আর স্বল্পবিরাম-ন্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্) 
যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার তেমনি 

একটী ফল। অন্নপ্রাশনের আগে ছেলে ছুটা বে জায়গাক্প 

ছিল, দেখান ম্যালেরিয়ার তত বাড়াঁবাড়ি ছিল না। ঘে 
গায়ে তাদের অন্নপ্রাশন হইল, সে গাঁয়ে ম্যালেরিয়া-জ্বরের 

তখন দিশ্ পাশ্ ছিলংন! । ছেলে ছুটির অস্তুখ ক্রল্নে বাড়িতে 

লাগিল দেখিয়া, তাৰা আগে যেখানে ছিল, ছাদের মাতামহ 



তাদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় । ২৫৫ 

তাদের আবার সেখানে লইয়া গেলেন। ঠকো ঠাকা অন্ুদ 
বিস্থদে রক্ত-আমাশ। সারিয়া গেল। কিন্তু তার বদলে 

ছুটারই একটু একটু কাশি হইল। এর কাশ্পি কিছুই নয়, 
আপনিই সারিয়া যাবে, এতে কোনও ভয় নাই, এই রকম 

ভাবিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিলেন ।, আগে জ্বর, ছিল না 

কেবল একটু একটু কাশিত। এক দিন রাত্রে দুটা ছেলেরই 

গা গরম হইল আর কাঁশিও বাডিল। তাঙ্গের মাতামহ আর 

নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, পর দিন সকালে এক জন 

ডান্তারকে ডাকিয়া দেখাইলেন। এ শদ্দি-কাশি, এ 
কোনও ভয় নাই, এর জন্যে চিন্তা করিবারও দরকার ক 

এই বলিয়া ডাক্তর ভরসা দিয়া গেলেন। ডাক্তর এ রকম 

ভরসা দিয় গেলে কি গৃহন্ছের মনে আর ভয় থাকে ? কখ- 

নই ন1। কিন্ত্বু ডাক্তরের ভরস1 বা কথায় কি করে ? ছেলে 

দ্ুটর ব্যামে। ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল । যেমন গায়ের 

তাত, তেমনি কাশি। এ দেখে গৃহস্থ কি আর নিশ্চিন্ত 

থাকিতে পারেন ? আমি তীদ্দের ধাড়ীতে আগে বরাবরি 

চিকিৎসা! করিতাম । শেষে আমাকে তার! ডাকিয়। পাঠাই- 

লেন। আমি গিয়া আগা গোড়। সব শুনিয়। তাদের বিস্তর 

ভতসন1! করিলাম । হেলায় যে রোগ সারিত. তার জন্তে 

এখন প্রাণ পণ করিয়াও কাজ সিদ্ধি করিতে পারিব কি না, 

সন্দেহ। ব্যামো ছুটারই এক | তবে ছোটটিরু চেয়ে বড়- 

টার বামো বেশী, তফাত এই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ 

হইলে যে রকম হাপ হয়, বুকের মধ্যে যে রফম শব হয়, 

তাতে বুক-পরীক্ষা করিয়া দেখিবার. বড় দরকার হয় না। 

চস 



২৫৬ তাঁদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় । 

রোগীর কাছে গেলেই লে সব বেশ জানিতে পুরা যায়। 

তবু প্রথমে এক বার পরীক্ষা করিতেই হয়। বগলে তাপ- 

মান-যন্থ দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া ছোট 

ছুটা দাগ পর্য্যন্ত উঠিল । তার পর, ছেলের পিঠে কান দিয়া 

শুনিলাম। ছেলের! গ্রায়ই পিঠে বা বুকে ্িথৃক্ষোপ্ (বুক- 
পরীক্ষা করার যন্ত্র) বসাইতে দেয় না-_গায়ে লাগে বলিয়া 

অশ্যির হয়। এই জন্যে, তাদের বুকে বা গিঠে কান দিয়া 
শুনাই ভাল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইলে বুকের মধ্যে 
যেরকম শকা শুনিতে পাওয়। যায়, এখানেও ঠিক সেই 
রকম শব্ধ গুনিতে পাইলাম। ক্যাপিলান্সি ব্রংকাইটিসের 

কথা ২০৩__২০৫র পাতে বলিছি। এখানে যে সব অন্থদ 
ব্যবস্থা করিছিলাম। নীড়ে ত লিখিয়! দ্রিলাম। 

(১) কার্বণেট অব র্যামোনিয়া *** ২ গ্রেন্ 
বাইনম্ ইপেক! রি ** ২৪ মিনিম্ 

টিংচর সিলি টা টি ৪ মিনিম্ 
টিংচর সিংকোনি কো  ** *** ১* মিনিম্ 
টিংচর কার্ডেমম্ কে! রঃ রর ৯* মিনিম্ 

সিরপ্ জিঞ্জর ৯৪ . উরি ২৪ মিনিম্ 

ইন্ফমুশন্ সেনিগ৷ হয *** ১ ওল 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির,গ্রায়ে কাগজের ১২ট। দাগ কাটিয়। দেও। এক 
এক দাগ ছু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। ৬।৭ মাসের ছেলেকে 
বে মাত্র। দেওয়া যাস, এখানেও লেই মাত্রা লিখিয়। দিলাম। 

এক বার খাইবার মত,অন্ত্দকে জন্ুদের মাত্রা বলে। অন, 



অন্থুদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয়। ২৫৭ 

দের পূর মাত্রা জানা থাকিলে, বয়স বুঝে জন্দের মাত্রা 

ঠিক করা শক্ত নয়। ২০ বছর বয়সের রোগীকে অন্ুুদ পূর 
মাত্রায় দেওয়া যার । ২০ বছরের উপর ৬০ বছর পর্য্যন্ত 

সেই এক মাজ্জা। তবেই মোটামুটি ধর, বিশ বছরে পূর 
মাত্রা । দশ বছরে অর্ধেক মাত্রা। পঁচ্চ বছরে সিকি মাত্রা । 

এক বছরে, বিশ ভাগের এক ভাগ। ৬ মাসের ছেলেকে 
ভার অদ্ধেক। "৬ মাসের ছেলেকে যে মাত্রা দিবে, এক 

মাসের. ছেলেকে তার ৬ ভাঙ্গের এক ভাগ দিবে। দৃষ্টান্ত 
দিয়া আর এক বার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দ্িই। মনে কর 
নাইটি,ক্ ঈখল্পের পুর মাত্রা ৩* মিনিম্ (আধ ড্রাম্)। 

জোআন রোগীকে (যাঁর বয়স ২০ বছরের কম নয়) এই 
পুর মাত্রা দিবে। ১৫। ১৬ বছরের ছেলেকে ২০ মিনিম্ 

দিবে। ১৯ বছরের ছেলেকে ১৫ মিনিম্ দিবে । ৫ বছরের 

ছেলেকে ৭॥ মিনিম্ দিবে । এক বছরের ছেলেকে ১1 মিনিম্ 

দিবে। ৬ মাসের ছেলেকে (পৌনে এক মিনিম্ দিবে । যদি- 
বল, পৌনে এক মিনিম্ কেমন করিয়। ঠিক করিৰে? তা. 

ঠিক করা শক্ত লয়। ১২ মাত্রা অস্থ্দে ৯ মিনিম্ দিলেই 

এক এক মাত্রায় পৌনে এক মিনিম্ করিয়া থাকিবে। সব 

জায়গায় এই রকম হিসাব করিয়া অস্থাদ দিবে । তা হইলে। 
রোগীর যেমন বয়স, অস্থদের মাত্রাও ঠিক তেমনি হবে 
অন্দের পুর মাত্রা রনি তোমার জান! থাকে, কতণ্বয়সে পুর, 
মাত্র! দিতে হয় জান, আর বয়স বুঝিয়া কেমন করিয়া মাত্রার 
ইতর বিশেষ করিতে হয় মনে রাখ, তবে তোমার কাছে 
অন্থদ্দের মাত্রার কোনও গোল হইতে রে না। এর আর; 



২৫৮ অগ্দের মাত্রা ঠিক করিবার হিসাব। 

একটা মোটা সংকেত বলিয়া দিই। রোগীর বয়স ব1 হবে, 

২০ দিয়া তাঁকে ভাগ দিবে। বয়স বিশ বছর ৰা বিশ বছ- 

রের বেশী হইলে তাকে ২০ দিয়া ভাগ দিবার দরকার নাই। 

কেন না, বিশ বছরেও যে মাত্রা, বিশ বছরের উপরেও সেই 

মাত্রা (পুর মাত্রা )।. ভাগ দিয়া যে অঙ্ক পাবে, সেই অস্ক 
দিয় পুর মাত্রাকে গুণ করিবে । গুণ করিয়া যে অস্ক পাবে, 

সেই অঙ্ক তোমার অস্থদ্দের মাত্র। জানিবে। মনে কর, 

রোগীর বয়স ১৫ বছর। আর তাকে যে অন্থদ দিবে, সে 

অস্থদের পুর মাত্রা ৩০ মিনিম্ বা ৩০ গ্রেন। এখন এই 
১৫কে ২০ দিয়া ভাগ দেও । ভাগ দিলে £ অঙ্ক পাবে । এই 

অঙ্ককে ৪ ভাগের ৩ ভাগ বা পৌনে এক বলে। এই £ দিয়া 

৩০কে গুণ কর। গুণ করিলে ২২॥ পাবে । এই ২২॥ মিনিম 

বা ২২॥ গ্রেন ১৫ বছরের ছেলের অস্থদের মাত্রা জানিবে। 

অন্থদের মাত্রা ঠিক করিবার হিসাব এক রকম মোটামুটি 
বলিলাম । 

২০৯--২১ৎর পাতে বলিছি যে, বাইনম্ ইপেক খাওয়া" 

ইয়া বমি করাণই, ব্রংকাইটিস্ রোগ থেকে ছেলেদের বাচাই- 

বার এক মাত্র উপায়। এখানেও সে কথাটা মনে রাখ! 
চাই। বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে কি উপ- 

কার হয়, ২০৯-__২১০র পাতে তাও বেশ করিয়া বলিছি | বাই- 

নম্ ইপেক। কখন্ খাওয়াইতে হয়, ২০৯র পাতে বলিছি। 
(২) ফ্যামোনিরা লিনিমেণ্ট (বলেটাইল লিনিমেন্ট ) ২ ড্রাষ্ 

অলিব অইল ঠা ৯১, . * ভুম্ 

ক্যান্ুপট্ অইল +** ১ ১ ওন্স 



তারে ক্যাপিপ।রি ব্র-কাইটি:সর টিকংসার পরিচয়। ২৫৯: 

ভার্পিপ নর টু: * রং ১ ওম্দ 

একত্র মিশাইয়া একট শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “বিষ” বলিয়া লিখিয়া দেও । পিঠে আর 

পাজরে রোজ ৩। ৪ বার করিয়া মালিশ করিবে । মালিশ 

যত বেশী করিতে পার, ততই ভাল ।, 

(৩) প্রতি বার মালিশ করার পর, পিঠে আর পাঁজরে 
সৈয়ে সৈয়ে তার্পিণের সেক দিবে । কতকক্ষণ ধরিয়া সেক 

দিবে, আর কি রকম করিয়া সেক দিবে, ১৭২--১৭৩র পাতে 

ভা বলিছি। 
(৪) কুইনাইন্ ৪ ২৪ গ্রেন্ 

' এতে ১২ মোড়া অস্ুদ তয়ের কর। 

রোজ ভিন মোড়া করিয়া অন্তুদ খাওরাইবে । তাপমান- 

বন্ত্র দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়! দেটিতে 1 গায়ের 

তাহ যে একটু কমিবে--তাঁ একচুল কমিলেও__এক মোড়। 

বুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে । তার পর, গায়ের তাঁত বাড়ি- 

বার আগে আর ছু মোড়া অন্ত দিবে। এই নিয়মে অস্ুদ 

খাপশাইবে, আর চুণের জল দরিয়া ছুধ (৪ ভাগ দুধ আর 
১ ভাগ চুণের 'জল ) আর মাংসের কাথ দিবে। হাইপো- 

ফ্ফাইট অব্ লাইমের সিরপ্ আর একটু জল দিয়া গুলিয়! 

খাওয়াইলে ছেলেরা কুইনাইন্ বেশ খায়। এতে ছুটী উপ- 

কার। এক, কুইনাইন্ সহজেই খাওয়ান স্বায়। আর, 

হাইপোফস্ফাইটু অবৃ লাহম্ কাশির একটা আল অনদ । এই 
জন্যে, ছেলেধের জ্বর-কাশিতে (জ্বর লঙ্গে কাশ থাকিলে) 
হাইপোক্স্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপের সঙ্গে কুইন ইন্ অম্নি 

৩) 



২৬০ তাঁদের ও রোগের চিকিৎসার কথা এখানে কেন বলিলাম? 

করিয়া দ্দিতে কখনও ভূলিবে না। ছেলে ছুটার অস্থদের 

আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিলাম । এই ব্যবস্থাতেই 

ছেলে ছুটার ব্যামে সারিয়া গেল। 

ব্রংকাইটিসের কথ৷ শেষ করিয়া এ দুটী ছেলের ক্যাপি- 

লারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার কথা এখানে কেন বলিলাম, 

তা এখনও বলি নাই। পাড়াগায়ের ডাক্তরের। ধার্দের কাছে 

চিকিৎস। শিখিবেন, যাঁদের ঞেখে শিখিবেন* ষাদের কাছে 

শুনে শিখিবেন; আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে যে অন্মুদ 

সময়ে দিলে খুব শক্ত রোগ থেকেও রোগীকে কীচান যায়, 

সে অন্্দকে তার! বাঘ জ্ভান করেন। তীরা ষে অস্থদ্কে 
বাঘ জ্ঞান করিয়া ডরান্, তাদের শিষ্যরা ( পাড়াগায়ের 

ডাক্তরের! ) ভয়ে সে অন্ুদের নামও করেন না। এই পরি- 

চয়টা দ্রিবার জন্যে এ ছুটা ছেলের চিকিসার কথা এখানে 
বলিলাম ।-যে দিন ছেলে ছুটীর অন্ুদ আর পথোর 
ব্যবস্থা করিলাম, সেই দিন সন্ধ্যার সময় আর ছু জন ডাক্তর 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরা ছু জনেই খুব প্রাচীন 
ভাক্তর। কেউ ২৫ বছর, কেউ বা৩০ বছর চিকিগুস! 
'করিতেছেন। তারা দু জনেই ছেলে ছুটাকে দেখিয়া আসি- 
লেন। দেখিয়া আসিয়া, ছেলে দুটীকে কি কি অনুদ দিইছি, 
জিজ্ঞাসা করিলেন। এক এক করিয়া অন্ুদ গুলির নাম 
শুনিয়৷ বলিহলন, এর ছেস্ম ভাল ব্যবস্থা অর হইতে পারে 

না। কিন্তু যব্্ী নিলেন যে, গায়ের তাত একটু কমিলেও 
দ্ুইনাইন্ দিবার ৮1. করা হইয়াছে, তখন তারা একবারে 
জাবাকু হইলেন। ”..!পলারি ত্রংকাইটিসে কুইনাইন্ ! |! 
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এ ত আমর! কখনও শুনি নাই! ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে 
কুইনাইন্ দ্রিলে কি উপকার হবে? কুইনাইন্ষে অপকার 

বৈ উপকার হবে না। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ 

বাবশ্বা করিছি শুনিয়া তারা ষেমন অবাক হইলেন, তাদের 

মুখে এ রকম কথা শুনিয়া আমি, তার চেয়ে বেশী অবাক্ 

হইলাম । ধারা ২৫ বভর চিকিগুসা করিতেছেন, ভাল চিকিতু- 

সক বলিয়া ধীণদের সকলেই ভক্তি করে, তারা বলিলেন 

ক্য।পিলারি ব্রংকাইটিসে কখনও কুইনাইন্ দিই নাই, দিতে 

শুনিও নাই। কুইনাইন্ দিলে উপকার না হইয়া! অপকারই 

হইবার কথ' । এতে অবাক হইব নাত আর কিসে অবাক 

হইব? আমার উপর গৃহস্ের বরাবরি ভায়ি বিশ্বাস। এই 
জন্যে, চিকিৎসায় ষে মামি একট৷ ভারি ভুল করিছি, তারা 
তা ভাবিলেন না। তবে এত বড়, এত বড় ছু জন ডাক্তর 

যখন বলিতেছেন, এ বোগে ক্লুইনাইন্ বাবস্থা নয়, তখন 

আমি তা কেমন করিয়া ব্যবস্থা করিলাম ? এই ভাবিয়া 

তারা যেন একটু কুন্টিত হইলেন। ডাক্তর মহাশয়দের ও 

রকম কথার আর আমি কি উত্তর দিব? তখন চুপ করিয়া 

থাঞক্লাম। ভারা চলিয়! গেলে, ছেলে ঢুটার মাঁতামহ-__- 
তিনি আমাদের দেশের মধ্যে এক জন অতি স্ববুদ্ধি লোক-_- 

আমাকে জিভভ্তাসা করিলেন “মাপনি যেমন বাবস্থা করিয়া- 

ছেন, সেই মত কুইনাঁইন্ দেওয়া! যাবে কি নাধ যখন এমন 

ছুজনবড় বড়ডাক্তর কুইনাইন্ দিতে নাষধকরিয়া গেলেন, 

তখন আজ্ কাল্ দু দিন কুইনাইন্ না ধ্দয়1 দেখুন, কুইনাইন্: 

দেওয়া দরকার কি না? কুইনইন্ দিলে উপকার হয়কি 
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অপকাঁর হয়, আজ্ঈ সব বুঝিতে পারিকেন। আমার এই 

কথায় ন্তিনি সন্থুষ্ট হইলেন। সন্ধ্যার আগেই কোঁন দিন 

বৈকালেই হ্ররের প্রকোপ হয়| সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ 

করে। কাজেই, রাত্রে ছেলে দুটা ( বিশেষ বড়টা ) যেমন 

কাশে, তেম্নি হীপায়। পিপাসায় ডাডা করিতে থাকে, 

আর তেম্নি অস্থির হয়। সেরাত্রি কোন রকমে এ ₹কম 
করিয়া কাটিল। ভোর বেলা উরি মধো একটু স্তির হইল। 
কাশিও কিছু কমিল. হাপও একটু কমিল। পিপাসাষও তত 

ডা-ভা করিতে লাগিল না। তাপমান-যন্ত্র (গম্মমিটর ) বগলে 

দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগে উঠিল। রাত্রে গায়ের 

তাত ১০৫ ছিল। সকাল বেলা ছেলে দুটা অনেক সুস্থ 

থাকিল। অনেক সুস্থ বলিতেছি- রাত্রের সঙ্গে তুলন! 

করিয়া । বেলা ১০টার লময় গায়ের তাঁত পরীক্ষা করিয়া 

দেখিলাম, পাঁরা ১০৩র দাগী ছাড়াইয়া ছোট একটা দাগ 

পর্য্যন্ত উঠিল। বেলা ছুটা পর্য্যন্ত ছেলে ছুটা উরি মধ্যে 

একটু সুস্থ থাঁকিল। তাঁর পর থেকেই কাশিও একটু বাঁড়িল, 

ই।পও একটু বাড়িল। গায়ের তাঁতও একটু ১কট্ু করিয়া 

বাড়ির্ভে লাগিল। সন্ধ্যার পর ব্যামোর ভারি ব'ড়াথাড়ি 

হইল। গায়ের যেমন তাত, ভেম্নি কাশি, তেমনি হ্রাপ, 

আর তেমনি পিপাসা । কাল্ রাত্রি ত এক রকম কাটিয়া 
গিয়াছে । কঁজ্ রাত্রি কাটে, এমন বোধ হয় না। সকাল 

বেলা একটু ভাল ছিল। তখন কুইনাইন্ দিলে বোধ করি 
ব্যামোটা এত বাড়িগ্া উঠিতে পারিত শা। আজ্রাত্রে 

ছেলে ছুটা যাতে রক্ষা পায়, আপনাকে তা করিতেই -হবে। 



ধ্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি; না। ২৬৩ 

এই বলিয়া. গৃহস্থ অনেক 'আত্বনাদ করিতে লাগিলেন? 
তাদের অনেক করিয়া বুঝাইলাম, আর বেশী করিয়া মালিশ 

করিতে বলিলাষ ৷. মালিশ করিতে করিতে হাীঁপও কমিবে, 

কাশি কমিবে। গায়ের ভারি তাত। এই জন্যে কার্বব- 

ণেট্ অব্ ামোনিয়া-মিক্শ্চরের সঙ্গে টিংচবু ফ্যাকোনাইট 

খাইতে দ্রিলাম :৯৯র পাতে বলিছি, ক্টাকোনাইটু (কাঠ- 

বিষ) খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে। ৪1৫ ওন্স জলে 

এক ফোট। টিংচর্ ্ বাকোনাইট দিয়া, জোট ঝিনুকের ঞক' 

ঝিনুক ( ছোট চামচের এক চামচ ) করিয়া সেই জল এক 

বরের ছেলেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে হয়। ছেলে 
ছুটার বয়স ৬। ৭ মাসের বেশী নয়। এই জন্যে, য্যাকো- 
নাইট্ মিক্শ্চর্ আধ বিনুুক করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম । 
রাত্রে আর বিশেষ কোন উপসর্গ হইল না। কোন রকমে 

র.ত্রি কাঁটিল। সকাল বেল। গাছয়র তাঁত, হাপ আর কার্শি 

একটু কমিল বটে, কিন্তু আগের দিন ফেমন কমিছিল, তেমন 

নয়। তাপমান-যগ্্র বগলে দিয়! দেখিলমি, পারা ১০৪র দাগ 

ছাড়াইয়৷ ছোট ছুটা দাগ পধ্যস্ত উঠিল। রাত্রে গাঁয়ের তাত 
১০৫রও উপর ছিল ।' আজ কুইনাইন্ না দিলে আর রক্ষা 
নাই।. রাত্রেই বত ,ছেলেটা মারা পড়িবে । কুইনাইন্ 

দেওয়া দরকার কি না, আমি আর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 

চাই না। জর -ধখন/-কম থাকে, কাশি আর হ্বাপও একটু: 
কমে। ছেল্লেছুটটাও উপ্পি মধ্যে একটু শুস্থ থাঁকে। আবার 
ভর ধেমন বা, কাশি মার হাপও তেমনি বাড়ে, ছেলে 

ছটাও শ্রেমি উস্থিযহয়। যত রকম উপসর্গ মাছে, তখন 
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সব আসিয়া উপস্থিত হয়। এতে জ্বর খাটো করিতে পারি- 

লেই ত ছেলে দুটীর জীবন রক্ষা হইতে পারে । আমরা 

সামান্থা বুদ্ধিতেই এ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তবে অত 

বড় দুজন প্রাচীন ডাক্তর, এ রোগে কুইনাইন্ দেয়া 

নিষেধ, কেমন করিয়া বলিয়া গেলেন ? তারা বুঝি কখনও 

রোগীর কাছে বসিয়া রোগীর অবস্থা কখন্ কি রকম হয়, 

বেশ ঠাউরে. দেখেন নাই। দেখিলে এ কথ কখনও বলি- 

তেন না। যা হোক্, পে কথায় আর কাজ নাই। অপন 

আগে যেমন ব্যবস্থা করিছিলেন, আমরা এখন সেই ন্যিমেই 

কুইনাইন্ খাওয়াই। গ্রায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই 
গ্রক বার দ্িব। আর গায়ের তাত বাড়িবার আগে আর 

ছুবার দিব। ছেলে দুটার মাতামহের এই কথায় আমি 
বড়ই সম্তভষ্ট হইলাম। অত বড় ছু জন ডাক্তর ২৫ বছর 

চিকিগুসা করিয়া ক্যাপিল্রি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দিতে 

নাই--কুইনাইন্ দিলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয় 

স্থির করিয়! রাখিয়াছেন ! আর ইনি এক দিন &ক রাতি 

ছেলে দুটীর অবস্থা বেশ করিয়া! ঠাউরে দেখিয়া ক্যাপিলারি 

' ভ্রংকাইটিসেও ষে কুইনাইন্ দেওয়া ভারি দরকার, তা বেশ 

বুঝিতে পারিলেন! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি 
হইতে পারে? তাঁর পর বলি। মকাল বেল] (৭টার সময়) 

গায়ের তাত একটু কমিতেই এক মোড়া কুইনাইন্ খাওয়াইয়া 
দিলাম। বেলা দশটার সময় আর এক মোড়া দিলাম । 
তার পর বেলা '্াকটার সময় আবার এক মোড়া দিলাম । 
এখন এক বার গায়ের তাত পরীক্ষা! করিলাম । পারা ১২র 



কুইনাইনের আর একটা বিশেষ গুণের পরিচয় । ২৬৫ 

দাগে উঠিল। গায়ের তাত এত কম সার কোনও দিন 

হয় নাই। গায়ের তাত যতক্ষণ কম থাকিনে, দু ঘণ্ট! অন্তর 

আধ মোড়া করিয়া, কুইনাইনং.খাওয়াইতে বলিলাম । ভন্য 

দিন বেল। সাড়ে তিনট! চারিটাব মধ্যেই জ্বর আসে। আঙ্ 

এখনও পর্যান্ত ভ্বর আসে নাই । রাত্রি প্রায় আটট। বাজে। 

মেয়েরা বড়ই খুদী। কুইনাইনের উপর তাদের আজ ভারি 

ভক্তি হইয়াছে। এমন ভরের উপর কুইনাইন্ দিলে €ষ 

উপকার হয়, তা আমর! জ্রানিতাম না। আমাদের ডাক্ত- 

রেরাই জানেন না, তা আমরা কেমন করিয়। জানি ? 

ছেলের মাতামহের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ভারি সখী 

হইলাম । উীকে বলিলাম, কুইনাইনের আঁর একটা বিশেষ 

গুণের পরিচয় এখনও পান নাই । এই ষে ছেলে ছুটীকে 

রোজই সকালে বাইনম্ ইপেকা খা ওয়াইয়! বমি কর*ন্ | বমি 
করিলেই খানিক শ্্রেম্বা উঠিয়া যায়। শ্রেক্ষ। উঠিয়া গেলেই 
বুকের মধ্যে ঘড়ঘড়ানি ৬খনই কমে । খানিক পরে আবার 

যে ঘড়ঘড়ানি, সেই ঘড়ঘড়ীনি আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রোতা 

উঠিয়। গেলে আবার শ্রেক্ষা জমে । শ্রেম্বা, কোথা থেকে 

জমে ? ফুক্ফোর নলিগুলির মধ্যে শ্লেম্ব। জন্মে । শ্যত বার 

বমি করাইয়! শ্লেম্বা উঠাইয়। ফেলিবেন, শ্রেম্বা তত বার 

জন্মিবে! কাজেই, শ্লেক্সা না জন্মিতে পারে ২এমন উপায় 

না করিতে পারিলে তাদের নিস্তার নাই । কত বুমি করিবে ? 

কত শ্লেত্ব তৃলিবে ? এতে তারা কত দিন সবল থাকিতে 

পারে? এ রকম ব্যবস্থায় শিশু শীক্রই কাবু হইয়৷ পড়ে। 

তবে স্বর কমিয় গেলে, ভাল রকম পথ্য পাইলে একটু 



২১১ কুইনাইন্ জর থাটে। করে, শ্লেম্সার স্যইও“নিবারণ করে। 

বলাধান হয়। বলাধান 'ছইলে শ্লেকখা আর তেমন জন্মে 

না ফ্রেমে কম হয়। অনেক দিন নৈলে আর এ ঘটে নাঃ 

তার এ রকম ব্যবস্থায় এস্পার, নয় ওস্পার হয় । গওস্পারহ্ 

বেণীহ্য়। না হইবে কেন $ ত্বরের উপর জ্বর, কাশি, 

ইাপ'--এর উপর আবার রোজ বমি ! ছোট ছেলে (জো আ।- 

'নেরাই ব নয়. কেন) এ রকম প্রহার কদিন 'সৈতে পারে £. 

কুইন।ইন্ এই জ্বর খাটো করিয়া, আর তেমন, শ্লেক্সা জম্মিতে, 

না দিয়া যথার্থ ই শিশুর জীবন রক্ষা করে।:'কুইনাইন্ ফে 

কেবল জ্বরই খাটো করে তা! নয়, শ্রেক্ষার স্থঠিও নিবারণ 

করে। আমার মুখে কুইনাইনের এই সব গুণ শুনিয়া তিনি 

বলিলেন, তবে, কুইনাইনের চেয়ে ক্যাপিলারি ত্রংকাইটিসের 

ভাল অনুর আর নাই। এমন অনস্থদ থাকিতে আবার 

ভাবন। ? আজ্ ছেলে ছুটী যেমন' আছে দেখিতেছি,. এতে 

বোধ হয় ৫1৭ দিনের মধ্যেই আরাম হইতে পারিবে । 

কুইনাইন্ ঘ্ে.ম্বর খাটে। করে অ'র শ্রেক্ষ! জন্মিতে দেয় না, 

অর্থাৎ শ্লেক্বার স্থষ্টি নিবারণ কয়ে, ব্রংকাইটিস্-রোগের চিকিত- : 
সায় ত! কখনও স্ছুলিও না, 'ভুলিলে তৌমারও . অপণযশ, 

রোগীরওু সর্ববনাশ।- পুরণ ব্রংকাজ্টিস্ রোগে বুড়োরা অত 
গয়ের তুলে তুলেই ত ক.বু হইয়া পড়ে 1: এই রকম করিরা 
ঘাঁরা,এক বারে  অস্থি-চম্-সীর হইয়া পর্টে: লোকে তাঁদেরই 
ববমা' রোগী বলে |, এমন যে ব্ষম“রোগ,. এও কুইনাইন্, 
শবাওয়াইলে নিবারণ 'হয়। যে: ডাকত সরে কুইনাইন্: 
হ'ইগোফস্ফাইট্ অব্লাইম্ শর. তীল আহার (পথ্য) ব্যবস্থী 
করেন, তার রোগীর কখনও. ধ্ধমা-কাশি.হইতে পারে না), : 



কড্লিবর অইল্ সব রকম পুরাণ কাঁশ-রোগের বড় অস্থুদ । ১৬৭ 

হাঁইপোফস্ফ,.ইটু অব্ লাইম্ কাশ-লোগের যেমন অন্দর, 

কড্লিবর অইলও তেম্নি অন্ুদ। যে রকম কাশ-কোগই 

কেন হোক্ না, পুরাঁণ হইলেই তাঁতে কডুলিবর্ অইল্ বাবস্ত। 

করা যায়। কডিবর্ হইল দুদিন পাঁচ দিন খাইলে উপ 

কার হয় না। নিঘ্রম করিয়া অনেক [দিন খাইতে হয়, তবে 

উপকার হয় | 'কডলিবর্ অইল্ খাইলে থিদে বাড়ে আর 

শরীর পুষ্টি হয় * তবেই, যে সব রোগে শতীর পাক পানা 
যায়, রোগী তাশ্ৰি চক্র সার য়, সেই সব হোগেন কডললিবর 

খাইলে উপকার হয় | আর সেই সন বে!গেন কডবলনব 

অইল্ বাবস্থা করা উচিত । এই এই রোগে কভলিবরু দিকে, 

এমন কোনও নিয়ম ধরা নাই। যে রোগে শরীর ক্ষর পাইয়া 
যায়, সেই রোগেই কড়লিবর অইল্ ব্যবস্থা করিবে । ক. 

লিবর্ অইল্ খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, মেয়েরাও জানে | ই 
ভুন্যে, ছেলে পিলে রোগা হইলে তারা ডাক্তরকে আক 

জিজ্ঞাসা করে না। আপনারাই কডলি“রু আইল্ বাবস্থা 

করে। কডলিবর্ অইল্ জিনিষটা কি? কড নামে এক 

রকম মাভ আছে। সেমাছ সমুদ্রে থাকে। জ্ইে মাছের 

লিবর্ অর্থাৎ মেটে থেকে এক রকম তেল তয়ের হয় । সেই 

তেলকে ইংরিজিতে কডলিবর্ অইল্ বলে। কডলিবত্র 

অইল্ সকলের সয় না। ৫ ফোটা খাইলেও কারো কাকে 

পেটের মশ্রখ করে । আবার এক বারে এক কাচ্ডা খাইয়াও 

অনেকে নেশ পরিপাক করে। এই জন্যে, প্রথমেই এক 

বারে অনেক খানি না খাইয়া ক্রমে ক্রমে, সৈয়ে সৈয়ে খাওয়া 

ভাল। কেন না, পরিপাক করিতে না পারিলে, গুণ না 



২৬৮ নিযুস্মানিয়:__নিযুমোনিয়া কি? 

হইরা অণ্ডণই বেশী হয়। যাদের পেটের ব্যামো আছে, 

কড়লিবর অইল্ ভ্ঞাদের প্রায়ই সয় না। আবার কারে 

কারো পেটের ব্যামো কড্লিবর্ অইল্ খাইয়াই সারিয়া 

মায়। যাই হোক, কড্লিবরু অইল্ প্রথমে অল্প করিয়া 

খাইতে অভ্যাস করাই ভাল। ছেলেদের প্রথম প্রথম 

২। ১ ফোটা করিয়া দিবে । তাঁর পর ২।১ ফেটা। করিয়া 

ক্রমে বাড়াইয়া দিবে । জোতাঁন রোগীরা১০ ফোটা থেকে 

আরম্ভ করিয়া এ বেল। এক কীচ্চা, ও পেলা এক কাচ্চা 

খাইতে পারে । বিশ্রী অশটে গন্ধ বলিয়া রোগীরা সহজে 

কডলিবর অইল্ খাইতে চায় না। খুব গরম দুধের সঙ্গে 

মিশাইয়া খাইলে, বড় একটা আশ্টে গন্ধ জানিতে পারা 

যায় না। কডলিবর অইল্ খাইবার আগে একটু দারুচিনি 

চিবাইলে ওর গন্ধ জানা যায় না। আহারের ঠিক পরেই 

কড.লিবর অইল্ খাওয়া ভাল | তা হুইলে আহারের সঙ্গেই 

ও পরিপাক হইয়া যায়। পেটের অস্থখ করিতে পারে না। 

কেউ কেউ, রাত্রে শুইবার স্টিক আগে ভিন্ন অন্য সময় কডত 

লিনর্ অইল্ খাইয়া সা করিতে পাকে না। 

নিভাজ খাটি নারিকেল-তেল আমাদের দেশি কড্লিবর্ 

অইল্। নারিকেল.তেলের গুণ আমি অনেক বার পরীক্ষা 

করিয়া! দেখিছি। এ কথা এর পর থলিব। 

ংকাইটিসের কথা সারা হইল। এখন নিয়,মোনিয়ার 
কথ। বলি। 

| নিযুমে [নিয়া_ নিযুমোনিয়া রি 
ঞ 

শক্ত রোগ। ফুক্কোর নলি গুলির প্রদাহকে যেমন ব্রংকাই- 



নৃতন নিয়ুমোনিয়ার কারণ। ২৬৯ 

টিস্ বলে, ফুক্ষোর নিজের প্রদাহকে তেম্নি নিযুমোনিয়া বা 

নিয়ুমোনাইটিস্ বলে 1 ভাক্তরের নিয়ুমোনিয়া নামই ভাল 
বাসেন। নিয়ুমোৌনাইটিস্ প্রায় বলেন না। এর আর একটী 

নাম আছে। সে নামটা পল্মোনোইটিস্। নিয়ুমোনিয়া, 

নিয়ুমোনাইটিস্ আর পল্মোনাইটিস্, 'এ রোগের এই তিনটি 

নাম। এরমধ্যে নিয়ুমোনিয়া নামটাই চলিত। ব্রংকাই" 

টিসৃকে ভাল বীঙ্গালায় যেমন বায়ুনলিভূজ প্রদাহ বলে, 

নিয়ুমোনিয়াকে তেম্নি, ফুক্ষ.স-প্রদাহ বলা যায়। ফুক্কোর 
তাল কথ! কুম্ষ,স। প্রদাহ বলিলে কি বুঝায় ১৯৯-_-২০০র 

পাতে তা বলিছি। বায়ুনলিভুজ প্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্ 

বলা সোজা । তেম্নি ফুক্ষ,সপ্রদাহের চেয়ে নিযুমো নিয়! 

বসা সোজা । 

ংকাইটিস্ যেমন তিন রকম-_(১) নূতন ব্রংকাইটিস্, 

(২) পুরাণ ব্রংকাইটিস্, আর (৩) প্পরান্টিক্ ব্রংকাই্টিস্, নিয় 
মোনিয়াও তেম্নি তিন রুকম--€১) নুতন নিয়ুমোনিয়া, 

(২) পুরাণ নিযুমোনিয়া, আর ৩) ব্রংকো-নিযুমোনিয়া। 
এই তিন রকম নিয়ুমে।নিয়ার কথা এখন এক এক করিয়া 
বলিব। | 

(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া-_কারণ। সাধারণের বিশ্বাস, 

হিম বাত ভোগ করিলে নিযুমোনিয়া হয়। ফল, কিন্তু তা 

নয়। শরীর সুস্থ আর খুব সবল থাকিতে হিম বাত ভোগে 

নিযুমোনিয়া হয় না। তবে যারা ছুর্ববল আর রোগা, তাদের 
পক্ষে হিম বাত ভোগ রা বৃষ্টিতে ভেজা মোজা নয়। ও 
প্নকম অত্যাচার তাদের কখনও সয় না। নিশ্চর নিয়ুমোনিয়। 



১৭, নৃচন নিষয়ুদমানিয়ার কারণ । 

ভয়। ছোট ছেলেদের, আর ৬০ বছরের উপর যাঁদের বয়স 

হহয়াছে, তাদের নিয়ুমোনিয়। যত হয়, জোআন বয়সে তত 

হয় না। এছাড়া, ছোটি ছেলে আর বুড়োদের নিয়ুমো- 

নিরাঁয় ভর বেশী। ছোট ছেলে আর বুড়োরাই এ রেগে 

বেশী মরে । মেদের চেয়ে পুরুষদের এ রোগ বেশী হয়। 
পুরুষদে: বাহরেই বেশী যাতায়াত বা কাঁজকন্্ করিতে হয়, 
সেই জন্যে তাঁদের হিম বাত ভোগও বেশী করিতে হয়, আর 

গেই জন্যেই তাদের এ রোগ বেশী হয়। কখন কখন বসম্ত 

আর ওলাউঠার মভ নিয়ুমোনিয়ারও মরক হয়। মরককে 

ইংপ্িজিতে এপিডেমিকু বলে । ১০। ২০ খাঁন গা লইয়া যদি 

কোন একটা রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তবে সেই রকম 

বাডাবাড়িকে সেই রোগের মরক বা এপিডেমিক বলে-_ 

যেমন ম্যালেরিয়া", বসম্ভ আর ওলাউঠার মরক। খুব 

গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা বাঁভাস ফুক্কোর মধ্যে গেলেও নিয়ু- 

মোনিয়া হইতে পারে! হাম-ভ্বর, পুছু জবর, বসন্ত (এলো- 
বসন্ত ), নুতন (তরুণ) বাত-_নিয়ুমোনিয়া এই মব রোগের 
ও আর আর অনেক তরুণ রোগের প্রায়ই উপসর্গ হইয়া 
ধাকে। কোন কারণে রক্তের দোষ ঘটিলেও নিয়ুমোনিয়া 
হইতে পারে । ভ্বতপিণ্ডের রোগ অর্থা হাট-ডিজীজ্ হইলে 

( হতপিও কাঁকে বলে, ৮৭--৮৮র পাতে তা বলিছি ) 1নয়ু- 

মোনিয়া হইতে পারে । ক্ষয়কাশ ( থাইসিস্ ) হইলে নিয়ু- 

মোনিয়া হইতে পারে । আর ফুক্কোর কোন কোন পুরাণ 
রোগেও নিযুমোনিটা হইতে পারে । সব রোগের, বিশেষ 

ভবনের সম্নিপাত অবস্থায় ন্যিমোনিয়া হয়। যার এক বার 
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মিয়মোনিয়া হইয়াছে, তার ধাত্ (ধাতু) এমন খারাপ 
হইয়া যাঁর বে. সামাশ্ট অত্যাচারেও তার আবার নিয়মোনিয়া 

হয়। ফুক্কোয় কোন রকম ঘা ঘেো! লাগিলে, বুকে, পিঠে 

বা পাজরে, খুব জোরে গুতো! লাগিলে, কিন্বা খাইবার সময় 

বায়ুনলির ভিতুর দৈ বাহু খাবার জিনিষ গেলে নির়,মোনিয়া 
হইতে পারে | বায়নলির ভিতর অন্য কোন জিনিষ গেলেও 

নিয়মোনিয়া হইতে পারে । এই সব নলি দ্বিয়। ফুক্ফোর 
মূর্য-বাতাস যায় বলিয়া এদের বাঁযুনলি বলে। বাতাসের 

ভাল কথা বায়ু । 

লক্ষণ-_-নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে কখন কখন মাথা- 
ধরা আর খিদে কম ছাড়া বিশেষ কোন অস্থখ হয় না। 

কিন্তু সচরাচর এ রোগ হইবার আগে, কোন খানে কিছু 

নাই, হঠাঁু ভারি কম্প হয়। এই কম্পই এ রোগের পুর্বব-. 

লক্ষণ | কেন ন।, কম্প-জ্বর (সবিরাম-ভ্বর অর্থাৎ ইন্টর্ট্ি- 

টেপ্ট ফীবর্ ), আর পারীমিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে 
এ রকম স্পষ্ট কম্প প্রাধ় দেধা যায় লা। পারীমিয়া এক 
রকম ভয়ানক, রোগ । খারাপ ঘায়ের রস রক্কের সঙ্গে, 

মিশিলে এই রোৌগ হয়। এ সব কথা পরে বলিব। ছোট 

ছেলেদের কম্প নখ হইক্সা তাঁর বদলে তড্ডক হইতে পারে। 
অন্য অন্ত রোগেও ছেলেদের ঠিক এই রকম ঘটে, অর্থাত 

ঝম্প না হই! তার বদলে তড়.কা হুয়। ছেলেদের কম্প- 
সবরের কা বলিধার সঙয় এ কথ! বলিছি। নিয়,মোনিয়! 
হইবার আগে ধেকম্প হয়; লে কম্প কেবল সেই এক 
বারই হত, আর-হয়'ন]।- 'কিন্তা আর ' যে সব রোগে কল্প 
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হইয়া থাকে, সে কম্প অনেক বার হয়। এই জন্য, এক 
বার ভারি রকম কম্প হহয়া বন্ধ হইলেই ঠিক করিবে যে, 
এ কম্প আর কোনও রোগের নস্ব, এঈনয়ুমোনিয়ার | নিয় 

মোনিয়ার এ একটা বেশ চিহ্ন । ছেলেদের ক্যাপিলারি 

ংকাইটিসের পর ষে্নিয়ুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে নিয় 
মোনিয়াতে এ রকম কম্প প্রায়ই হয় না। নিয়মোনিয়াতে 

গায়ের তাত খুৰ শীত বাড়ে। এ দিকে কম্প হইতেছে, 

ও দিকে গায়ের তাত বাড়িতেছে। বগলে তাপ্রমান-যন্ত্ 

€থন্মমিটর ) দিলে পারা ১০৩র দাগে বা তারও উপরে 

উঠে। কখন কখন ১০৫র দ্বার্গও ছাড়াইয়া৷ উঠে । সুচরাচর 

১০৪র দাগ ছাড়াইয়া উঠে না। যত দিন ব্যামো থাকে, 
গায়ের এই রকম তাত বরাবরি সমান থাকে । কেবল 

সরাল বেল! আর সন্ধ্যা বেলা উর্রিমধ্যে একটু ইতর-বিশেষু 

হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোন রোগে গায়ের তাত 
এ রকম দেখা যাঁয় না॥ এই জন্যে, এটাও নিয়মোনিয়ার 

একটা বেশ চিহ্ন । রোগের শেষ দশাযু গায়ের এই তাত 

কখন কখন সহজ গায়ের চেয়েও রম হইয়া যায় । নিয়ু- 

ঘোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে পরকাল বেলা গ্বায়ের তাত 
রেশী থাকে না। নিয়ুয়োনিয়া:রোগীর গায়ের তাত সকাল 
বেলাও কমে না-এ এক রকষ জানাই আছে। এ রোগে 

রেশী ঘাম হয় না। রোগেন্ প্রায় সুত্রপাতেই পাঁজরে ব্যথা. 
তয় । পাঁজরে ব্যথাকে আমাদের বৈদ্ভরা পার্শবেদনা। বলেন। 

কাপিলে এই বাথ! রেশ জানিতে পারা যায়। কোন কোন 

রোগীর এ ররুম পীর্ববেদন! হয় না। সামান্ত একটু পূরন 



মাঁড়ীর বেগ আর নির্ীসের সঙ্গে যে স্ব, তীর তফাত হয়। ২৭৩ 

সির জগ্ভেই এ রকম পার্থবেদনা হয়। যেজীয়গায় পুরিসি 
হয়, সচরাচর ঠিক সেই জায়গাতেই রোগী এ রকম বাথা 

টের পায়। বুকের মধ্যের খোল আর ফুক্কো যে একটা 

সরু পার্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দার শ্রদাহকে প্ররিসি বলে। 
এর পরই পু,রিসির কথা বলিব কম্প হওয়ার পর ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যেই এ রোগের আর আর সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

মুখ রাডা হয়» প্রায়ই একটা গাল বেশী রাড হয়। সফট 
বাজ নয়, ছেয়ে ছেয়ে রাঙা । রোগী গৌরবর্ণ হইলে তার 
মুখের এ রকম রং বেশ মালুম হয়। রোগী ভারি কাহিল 
হইয়া পড়ে, আর খিদে এক বারে যায়। নিশ্বাস খুব ঘন 

ঘন পড়ে, আর ভাসা ভাসা হয়। প্রতি মিনিটে নিশ্বাস্ 

৪০ বার, ৫০ বার, ৬১৯ বার, এমন কি ৭০ বারও পড়ে। 

প্রতি মিনিটে নিশ্বাস কত বার পড়ে, ঘড়ি ধরিয়া গুণিতে 

হয়। শলহজ মানুষের নিশ্বাস গতি মিনিটে ১৮ বার পড়ে । 

তবেই দেখ, নিয়,মোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে । নাড়ীর 

বেগের সঙ্গে আর নিশ্বাসের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে ॥ 
নিয়মোনিয়া রোগে সেই সন্বন্ম খুব তফাত হইয়! যায়। 
সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে, আর 
নিশ্বাস ১৮ বার পড়ে। নিয়মোনিয়ায় দেখ তার কত 

তফাত হয়। প্রতি মিনিটে নাঁড়ী ১০০ থেকে ১২৯ বার 

পড়ে, আর নিশ্বাস এমন কি'৭০ বারও পড়ে তবেই দেখ, 

নিয় [মোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে। জ্বরের রোগীর 

নিশ্াদ যদি এত 'ঘন পড়ে, আর. সেই*সঙ্গে তার নাড়ীর সেঁ 
স্মকম বেগ না থা , তবে তাব বুক আগে পরীক্ষা! করিয়! 



২৭৪ নিযুমোতরিয়া"রোগীর গৃষ্কের চটচটে, আটা ও পাটকিলে বঙ্ের। 

দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া! দেখিচল, তার নিয়ুষাবিয়া হই- 
ফাছে জানিতে পারিবে। নিশ্বাম যে কেবল ঘন-ঘৰ পড়ে, 

আর ভাসা-ভাস। হয়, তা নয় ) নিশ্বাস. লইতে কষ্ট ও হয়, 

ক্যথ!গু লাগে । রোগীর হাপ বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া ষায়। 
ফ্রি নিশ্বাসে নাকের পাতা ছুটা ফোলে। €ছলেদেরই এইটা 

বেশী দেখা যার। রোশী কষ্ট করিয়া নিশ্বাস লইতেছে, 

উরে দ্বেখিলেই বেশ বুঝা যায়। এই রকল্ কষ্ট করিয়! 
নিশ্বান্ধ লওয়া, এই রোগের আর একটী চিহ্ন ॥ সহজ মানু- 
ষের কর্ধার মত কথা স্গষ্$ থাকে না_-জড়াইয়। যায়! 

কুচ গুকনে। কুকুরেকাশি আসিয়া! উপস্থিত হুম । কুকুরে” 

.ক্কাশ্ি কাঁকে বলে, সকলেই জানেন । কুকুরে-কাশি খ্যাক্ক 

"-খ্যাক্, তার পর আবার অনেকক্ষণ বাদে_খ্যাক। এই 

রকম.করিস়। অনেকক্ষণ, অন্থুর এক এক ৰার খ্যাকু করিয়! 

কাশ্মাকে কুক্ুরেকাশি কলে। নিয়ুমোনিয়াতে ঠিক্ এই 

রকম কাশি হয়। এই রকম: কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট 

স্থয়।. গ্গীকা ফোড়ার উপর তব দিলে যেমন লাগে, এই 
স্বুকূম কাশিতে বুকের মধ্যে তেষ্নি লাগে । এই রকম 
কাশির খঙ্কে তার পরই গ্রয়ের উঠিতে আরম্ত হয়। নিয়ু- 

"য়োন্িয়! রোগীর গয়ের যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর 

কখনও ভুল হয়না। ৬ই গয়ের এত চট্চটে আর আটা? 

'ষে, কঝোগী গযনেখারে গয়ের, ফেলে, যেখান থেকে তা উঠান 

'ভার। কোন পাত্রে (হযেষন কাটি, শর! ৰা খুরি) হুছধি 

-গয়ের ফেলে, ত্ববে 'সে পাত্র উপুড় করিলেন গয়ের তা। 

€খকে গড়াই! পড়ে না। দ্িউলির আটার মত্ত তাত 



জরঠুটো নুতন নিযুমোনিষ্কার মার একটী চিহ্ন। ২৭৫ 

লাগিরা থাকে । নিয়ুমোনিয়া রোগীর গয়েরের রংও চমৎ- 

কার। সে রং যে এক বাঁর দেখিরাছে, ভার আর ভূল হয় 
না। গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশন থাকে বলিয়া ওর রং ও 

রকম হয়। ইটের গুড়ো বামণ্চ।র যে রকম রং, এ গয়ে- 

রেরও সেই রকম রং। গয়েরে রক্তের ভাগ যত বেশী হয়, 

ওর রংও তত রাড বা রাক্তের মত হয়। সচরাচর নিয়, 

মেনিয়। রোগীর গয়ের পাটকিলে বা মর্চেযের রং হইয়া 

গাকে। লোহার উপর যে মচা পড়ে, এখানেও সেই 

মর্চে,র কথা বলিতেডি | নাঁডীর বেগ বাড়ে । প্রতি মিনিটে 

নাড়।ী ১০০ থেকে ১২০ পরাস্ত পডে। নাভীর বেগ এর 

চোয়ে বেশী হইলে, রোগ শক্ত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু 

ছেলেদের বেলায় তা মন করিবে না। হাত দেখিবার 

সময় আডুল দিয়া চাপিলে নাড়ী নরম বোধ হয়-_নাডী 

সচজই চাপ' বায়--ক্পাব সেই*চাপ টুকুতেই নাড়ীর গতি 

লক্দ হয়। নাডীর বল কিলে নাড়ীর এই রকম অবস্থা 

তয়! রোগের প্রথমে নাঁড়ী পি আর নরম থাকে । তার 

পর নাডী সরু আর ভ্রর্পবল হয়। রোগীর গা যেমন খস্- 

খসে শুকনো" ভেম্নি গরম । বুক, পিঠ, পাঁজর আরও 
শরম । জিব অপরিষ্কার আর ছাতা-পড়া। কোষ্ঠিবদ্ধ হয়, 

আর প্রআব খুব কম, রাড! আর ঘোলা হয়। সহঞ্জ মানু- 

(ধের প্রআ্রাবে লবণ থাকে । নিয়ুমোনিয়ারোগীর প্রজাবে 

লবণ এত কমিয়া যায় যে, থাঁকে না বলিলেই হয়। মুখে, 

“বিশেষ উপরকার ঠোটে, এক রকম ব্রণ বাহির হয়। এই 

'ব্রকে এক -রকস জ্বর ঠুটো বলা যায়। এই ভ্বর-ঠটে। 



২৭৬ - নিস্কুমোনিক! ডাইন্ দিকেই বেশী হয়। 

নিয়ুমোনিয়ার একটা চিহ্ন । তিন দিনের দিন, কি চারি 

দিনের দিন এই জ্বর-ঠুটো বাহির হয়। এই চিহ্নটা যে 
সর্বব্া উপস্থিত থাকে, তা নয়। তবে প্রায়ই উপস্থিত 

পাকে । এ রোগে মাথা-ধরা প্রায়ই থাকে । রোগী মাঝে 

মাঝে? বিশেষ রাত্রে, দুই একটা ভুলও বকে। কখন কখন 

গুবই প্রলাপ বকে । ফুক্কোর আগায় (উপর দিকে, কণ্ঠার 
দিকে) এ রোগ হইলে রোগী বেশী ভুল বক্ষে । নিয়,মো- 

নিয়ার রোগী বেশী ভুল বকিলে তাঁর ফুক্কোর আগার প্রদাহ 

হইয়াছে ঠিক কর্গিকে॥ মাতালদের নিয়,.মানিয়া হইলে 

তারা নিয়ত ভুল ন.ক, আর কেবল তেড়ে ছুড়ে উঠিতে 

ছয়। 

ছু দিনের পর জার এগার দিনের আগে, কিন্ত সচরাচর 

সাত দিনের দিন রোগের বুদ্ধি হঠাৎ থামিয়া যায়ু, আর 

রোগীর অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে আরম্ত হয়। রোগের 
'সুত্রপাতও (আারস্ত ) ফেমন স্পঙ্ণ জানিতে পারা বায়, 

রোগের শেষও তেস্নি স্পট জানা ফায়। রোগের শেষ 
দুই রকমে হইতে পারে ॥ অর্থাৎ এ সাত দিলের জিন 

রোগীর সৃত্যুও হইতে পারে, আৰার চাই কি সে আরোগ্যও 
হইতে পারে।। সচরাচর নিয়,মোনিয়ায় যঙ্দি বিশেষ কোন 

. উপসন্তর নু ঘটে, তকে রোগী আরোগ্য হওয়াই সম্ভব৷ 

. ঝা ফুক্ধোর ঢেয়ে ডাইন্ ফুক্ধোয় এ রোগ বেলী হয়। 
. আবার. ফুক্কোর উপর দিক্ চেয়ে নীচের দিকে এ ব্যান্কো 
বেশী হয়। যদি ১২ জন নিয়ুষোনিয়া-রোগী পরীক্ষা করিয়া 
দেখ, তবে কেবল, ৪ জনের বা ফুক্বোয়, আর.৮ জনের ডাইন 



নিষুমোনিয়াতে ফুক্ষোর কিসের প্রদাহ হয়। হ৭৭ 

ফুক্কোয় এই ব্যামো জানিতে পারিবে । এতেই বলিতেভি, 

যত লোকের ডাইন্ ফুঁক্ষোয় এই ব্যাসো হয়, তার অঙ্ছেক 

লোকের বা ফুক্কোয় এই রোগ হয়। কখন কখন এক 

বারে দুটো ফুক্কোরই প্রদহ হয়। এ রকম হইলে ডাক্তরে 

বলেন, রোগীর “ডবল্ নিমমোনিয়া হইয়াছে । ডবল্ 

নিয়.মোনিয়া হইলে যে. রোগার আরও বিপদ, তা সহক্ষেই 
বুশ্া যাইতেছে । কেন না, একটা ফুক্কোয় এব্যামো 

হইলে, রোগী তারই যাতনায় অস্থির হয়। ছুটো ফুক্কোর 

ব্যামো এক বারে হইলে তার কছ্টের আর বিপদের সীমা 

'খাকে না। যার ফুক্কোয় গুটি আছে, তার ফুক্কোর উপর 

দিকে এই বামো হয়। এ রকম ঘটিলেও বা ফুক্কোর চেয়ে 

ভাইন ফুক্কোরই প্রদাহ বেশী হয়। যারা ছুর্ববল আর রোগা, 

তাদেরই ফুক্কোর উপর দিকে এই ব্যামো (নিয়,মোনিয়া ) 

হয়। যাদের ফুক্ষোয় গুটি অঙ্ছে, বা যাদের ফুক্কো আর 

কোন রকমে খারাপ হইয়ান্ে, তাদেরও ফুক্কোর উপর দিকে 

এই ব্যামে। হয়। যদি বলফুক্কোয় আবার গুটি থাকা কি 

রকম ? ফুক্ধোর আগায় (উপর দিকে ) সব প্রথমে এফ 

রকম গুটি জন্মে। তার পর, এই গুটি থেকে ক্য়কাশ-. 

রোগ হয়। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন; 

সোজা ইংরিজিতে কঞ্জম্শন্ বলে। এ সব কথা এর পর 

ভাল করিয়া বলিৰ। এ 

ংকাইটিস্ রোগে ফুক্বোর নলি গুলির প্রদাহ হয়, 
র্থাৎ তাদের ভিতরে রক্ত জমে, ফোলে, আর ব্যথা হয়:। 

নিগুমোনিয়াতে ফুদ্োর কিসের প্রদাহ হদ্ঘ? ফুক্কোর 



২৭৮ নিযু-মাদিয়াতে ফুন্কাকজ কিসের প্রদাহ হয়। 

ফংয়াকায গুলির অ'স ফুক্ষোবি নিজের প্রদাহ হয়। এক্স 

আ.গই বলা মে, ফুম্বোর মধো হাজার হাজার নলি 

৩.ছে । সেই সব *্বাকে বায়,নলি বলে। কেন না, সেই 

সব নলি দিয়। যুক্ষোর মধ্যে বাঁচাস যাঁয়। শহেমনি ফুক্তোর 

মন্ধা আবার লক্ষ ল্রক্ষ বায়কোষও আছে। এ হাজ।র 

ভাক্তার নি ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষে তাদের আকার 

নলিন মত আর থাক না। যখন তাদেশ্ব আকার এই 

রকম করিয়া ব্দলাইয়া যায়, তখন তাদের এক একটা, থেকে 
'এমন শত শত বায়়কোষ ওয়ের ভয়। বোলতার চাকে 

যেমন সব গর্ভ আাছে দেখিয়া, এক একটা বাযকৌোবষশ 

ত5ম্নি এক একটা গৰ্তট বেআ'র কিছুই নয়। এই সপ গন্ত 

এত ছোট যেনজর হয় না। এই সব গর্ত খোলা নয়। 

খুব সরু এক রকম পল্দা দিয়া ঢাঁকা। এই সন ঢাকা-গর্তের 

মধ বাতাস পোরা গাকে। বাহাপকে ভাল কথায় বায়, 

বলে। আর যার মধ্যে কোন জিনিষ পেোরা থাকে, তাকে 

সেই জ্রিনিতোর কে'ষ বলে। যেনন, তলোয়ারের খাপকে 

ভাল কথায় তলোধারের কোষ বলে। এই জন্যে সব 
'চকা গস্ভাকে ভাল কথায় বায়কাোষ হলে। এক একটা 

নাল পেকে এই রকম অনেক বায়কোধ তয়ের হইয়াছে | 
এই সব বায়কোবের সঙ্গে সেই মলির এম্নি যোগ আছে 

ঘে. নলিরণমধ্যে বাতাস গেলে বায়কোষ গুলিকও মধ্যে 

বাতাস ঘায়। এই রকম করিয়া এক এক নিশ্বাস হাঁজার 
হাজার নলি দিয়া লক্ষ -লক্ষ বায়কোষে,বাতাস যায় । ফল 
কথ", এই. সব নলি আার বায়ুূকোষ দিয়াই ফুক্ষো তয়ের 
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হুইয়াছে। ব্রংকাইটিসে এই সব নলির প্রদাহ হয় আর 
নিয়মোনিক্াতে বায়ুকোষ গুলির আর ফুক্ষোর নিজের 
প্রদাহ হয়। 

নিয়,মোনিফাঁর তিনটা অবস্থা । প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় 
অবস্থা, আর তৃতীয় অবস্থা । এই, তিনটা অবস্থার কথা 
এখন এক এক করিয়া বলিব। 

প্রথম অবস্ফায়-ফুক্কোর শিরগুলি রক্তে পরিপুণ হয়! 

ফুক্কোর রং খুব রাষ্া! হয়।, সহজ ফুক্কোর চেয়ে ভারি হয় 

আঁর শক্ত হয়। স্পঞ্জের মত তেমন নরম-নরম থাকে না। 

ছুরি দরিয়া কাটিলে ফুক্কো থেকে এক রকম ফেণা ফেণ। রক্ত 
বাহির হয়। কিন্ত্ত তখনও বায়কোষ গুলিতে কাতাস 

পোরা থাকে । কেন না, আঙুল দিয়া টিপিলে সহজ বেলার 

মত পুট্-পুট শব্দ টের পাওয়া ষায়। এ অবস্থায় ফুক্কোর 
ভাব ঠিক যেন পিলের মত হয়। * | 

দ্বিতীয় অবস্থায় __ফুক্কো এক বারে নিরেট হইয়া যায়। 

স্পঞ্জের মত তেমন ফোপড়া ফোপড়া আর নরম থাকে না। 

জলে ফেলিয়! দিলে ডুবিয়৷ বায়। বায়,কোষ গুলিতে যখন 

বাতাস পোরা থাকে, তখন ফুক্কো আঙুল দিয় টিপিলে কেমন 

এক রকম রেশ পুট্-পুট শব্দ টের পাওয়া বায়? দ্বিতীয় 

অবস্থায় সে রকম শব আর টের পাওয়া যায় না। কাটিলে 

তেমন ফেণা-ফেণ! রক্ত আর বাহির হয় না। আঙুল দিয়া 
একটু চাপিলেই অম্নি তার মধ্যে আঙুল বসিয়া যায়। 
আর একটু চাপ পাঁইলেই অম্নি ছিড়িয়া বায়। ছুরি দিয়া 
কু।টিলে, ৰা ছিংড়িয়! ফেলিলে, কাট। ব' ছেড়া জায়গা 
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দ্ানা-দানা দেখা যায় । ছেলেদের ফুক্কোয় এ রকম দান 

দানা বেশ স্পষ্ট দেখা যায় না। এঅবস্থায় বায়কোধ 
গুলির মধ্যে আটা আটা এক রকম জিনিষ পোরা খাঁকে। 

প্রথম অবস্থায় ফুক্কোর শির গুলিতে এত রক্ত জমে যে, দুই 

চারি দ্রিন প্রই রকম জামিয়া থাকিলে, শিরের পর্দা ফুডিয়। 

রক্তের শাদা আর রাঁডা বিন্দু বায়,কোষ গুলির“মধো আসিয়া 

জমা হয়। রক্তের এই সব রাঙা আর শার্দী বিন্দু এত ছোট 

যে. নজর হয় না। খুব ছোট জিনিষ বড় দেখায়, এক রকম 

যন্ত্র আছে । সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাইক্রক্ষোপ্ বলে। 

ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বলে । সেই যন্ত্র দরিয়া দেখিলে 

রক্তের এ সব রাউা আর শাদা বিন্দু দেশ দেখিতে পাওয়া 
হায়। বেডের জিব টানিয়া বাহির করিয়া, টান-টান করিয়। 

শিছাইয়। এ যন্ত্র দিয়া দেখিলে শিরের মধ্যে রক্ত, নিয়ত 

দৌড়িতেছে, নিয়ত ঘুরিল্া ফেড়াইতেছে, বেশ স্পষ্ট দেখা 
বায়। রক্তের সঙ্গে রাঙা ,আর শাদা বিন্দুও সব বেগে 

দৌড়িতেছে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় । গুড় হবার আগে 

খুব সরু ফুটে রস খানিকক্ষণ ফুটে । এই রকম ফুটাকে 

শরিষা-ফুট বলে। রাডা আর শদদা বিদ্দু লইয়া যে রক্ত 

শিরের মধ্যে নিয়ত দৌড়িতেছ্েঁ_বেগে ঘৃরিয়া' বেড়াই- 
(তেছে, তা দেখিলে এই শরিষা-ফুটের কথ! মনে পড়ে । রস 

যখন শগ্টিধা-ফুটে ফুটে, তখন শরিষা ফুট গুলি যেমন বেগে 

ঘুরিয়া বেড়ায়, শিরের মধো রক্তের সঙ্গে রাঙা আর শাদ। 

বিন্দু সবও ঠিক্ তেম্নি বেগে আর তিক সেই ভাবে ঘ্ুরিয়। 

বেড়ার। শ্াদ। বিন্দুর চেয়ে রাঙা.বিন্দু ঢের বেশী। এই 
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জন্যে, রক্তের রং রাডা দেখায় । ফল কিন্তু রক্ত নিজে 

রাডা নয়। এই সব রাড়া বিন্দুরই জন্তে রক্ত রাড দেখায়। 

কোন রোগে রক্তের এই রাঁডা বিন্দু মিয়া গেলে রক্তের 

রং তেমন থাকে না1। কাঁজেই রোগীর গায়ের রং, ঠোঁটের 

রং, চোকের কোল সব ফ্যাকাশে হইস্া যায় । রোগী গৌর 

বর্ণ হইলে এই ফ্যাকাশে রং রেশ জানিতে পারা যাফ়। 

পিলে-জ্বরে রোগীর বণ যে অত ফ্যাকাশে হইয়া যায়, তার 
কারণই এই । এর পর এসব কথা বেশ করিয়া বলিব। 

তার পর বলি। নিয়মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুক্কোর 
বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আর বাতাস যায় না। আর এ 
অবস্থায় ফুক্কোর ভাব ঠিক্ রাড টের মত হুয়। মেটের 

ভাল কথা যকৃত। ৬ অর্থাৎ মেটেকে ইংরিজিতে লিবরু 
বলে। 

তৃতীয় অবস্থা__এ অবস্থায় ফুক্ধোর ভাব ঠিক ছেয়ে ব 

হল্দে মেটের মত হয়। ফুক্ষো খুব নরম, হইয়া যাঁয়। খুব 

সহজেই ছেঁড়া যাঁয়। ফুল্কোর উপর ছুরি দিয়! টাচিলে 

অল্প ছেয়েব৷ হল্দে রঙের পুযের মত এক রকম জল বাহির 

হয়। আর ফুল্্কো চাঁপিলে অনেক খানি ঘোল৷ রস বাহির 
হয়। ফল কথা, এ অবস্থায় ফুল্কো পাকে ।. এ অবস্থায় 

গয়ের পাতলা যেন জলের মত হয় । গয়েরের রং কাল 

হয়; অল্প সবুঞ্জ সবুজ হয়। ফুলুকোর কোন জ্বায়গা আর্ুল 

দিয়া ট্রিপিলে বসিয়া যায়, আর সেই জায়গা পাতলা পুষের 
. মত এক রকম রসে শীঘ্রই পুরিয়া যায়। | 

কখন কখন নিয়মোনিয়। থেকে ফুক্কোয় ফোড়া হয়। 



২৮২ যে তিনটী লক্ষণে নিযুমোনিয়া ঠিক করিতে পারা যায়। 

কিন্ত ক্কচিত এ রকম ঘটে । ফোঁড়া বড়ও হইতে পাবে, 

ছোটিও হইতে পারে। অনেক গুলি ছোট ছোট ফোঁড়া 
একত্র মিলিয়া একটা বড় ফোড়া হয়। 

নিয়মোনিয়া হইয়া কখন কথন ফুল্কো পচিয়া যায়। 
ভাগ্যক্রমে এ রকম দুর্ঘটনা খুবই কম। যারা ছুর্ববল আর 

রোগা, তাদেরই নিয়ুমোনিয়া থেকে এই রকম দুর্ঘটনা 
হইতে পারে। 

নিযমোনিয়ার লক্ষণ এক রকম মোটামুটি বলিলাম । 
এ রোগের লক্ষণ গুলি এত স্পষ্ট যে, বুক পরীক্ষা ন। 

করিয়াও রোগ ঠিক্ করিতে পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল 

তিনটা লক্ষণ ধর॥ এই তিন্টা লক্ষণেই নিয়,মোনিয়া ঠিক্ 

করিতে পারা হায়। সে তিনটা লক্ষণ এই £-- 

(১) কম্প__রোগের সুত্রপাতে ভারি রকম কম্প এক 

বার হইয়াই বন্ধ হয়। নিয়মোনিয়া। ছাড়া আশার কোনও 
রোগে এ রকম ঘটে না। তবেই গুছু এই রকম কম্প 

হওয়াই নিয়মোনিয়ার একটী বেশ চিহন। 

(২) গাড়ীর বেগ অপি নিশ্বাস__নাড়ীর তত বেগ নয়, 

অথচ নিশ্বাস ভারি ঘন ঘন পড়িতেছে। প্রাতি| মিনিটে 

নাড়ী ৯৮০ কি ১২৯ বার পড়িতেছে। কিন্ত্রু ফি মিনিটে 
নিশ্বাস ৪০, ৫০, ৬০ ফি ৭০ বার পড়িতেছে। য়িয়মোনিয়া 

ছাড়া আর কৌনও রোগে এ রকম ঘটে না। 
(৩) পাট্ফিলে রণ্টেরতারি ক্াটাল গয়ের-_নির,মোনিয়া 

ছাড়! জার কোনও রোগে রোগী এ রকম গয়ের তোলে না'। 
ক্ঠললীগহা হাহা গাকশী- বক জর্মিলে, গয়ের..পাটটকিলে রা না 
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হইয়া এক বারে রক্ত-মাখা বা রক্তে ডুবন হইতে পারে। 

নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে গয়ের এত আট। 

হয় না। একথা এর আগে বলছি। 

তার পর বুক পরীক্ষা করিয়া আরও নিশ্চয় করিয়া 

বলিতে পার। এর আগেই বলিছি যে, নিয়ুমোনিয়ার 

তিনটি অবস্থা । প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা, আর তৃতীয় 

অবস্থা । বুক প্ররীক্ষর-যন্ত্র (দ্রিথস্কোপ ) গিয়া বুক পরাক্ষা 
কয়া দেখিলে, এই তিনটা অবস্থায় তিন রকম ফল পাবে। 

প্রথম অবস্থায় এক রকম। দ্বিতীয় অবস্থায় আর এক 

রকম। তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার মত। এই তিন 
রকম অবস্থার কথ। এখন এক এক কিয়া বালিব। 

প্রথন অবশ্থ।য় বুক পরাক্ষ। করিয়া কি জানিতে পারা 

যায ?--এর আগেই বঝলাছ ঘে, বা ফুক্ধকোর চেয়ে ডাইন্ 

ফুঁকোয় এ রোগ বেশী হয়। আমবার কুক্কোর উপর-দিক্ 
০য় নাচের দিকে এ ব্যামো *বণা হয়। এই জন্যে, 

ঞোগার ডাহন্ পিঠের নাচের দিকৃ আগে পরীক্ষা করিয়া 

দোখবে। নিয়ুমে।নিয়ার রোগাকে দাড় করাইয়া ব৷ বসা- 

ইয়া বুক পরাক্ষা'কারবে না। শুদছু নিয়়মোনিয়ার" রে।গা 
বিয়া কেন? দুববল রোগীদের বিছ।ন।য় শোওয়াইয়া 

বুক পরীক্ষা কারথে। ব্রংকাইটিস্ রোগে পিঠে গ্িখস্কোপ 
য়। শুনিলে, বুকের মধ্যেকার শব্ধ যেমন স্পন্্র শুনতে 
পাওয়া যায় (২০২র পাত দেখ), নিরুমোনিয়া রোগেও 
1পঠে ষ্িথক্ষোপ্ দিয় শুনলে বুকের মধখে)কার শব্দ তেম্নি 

স্পন্$ শুন। বায়। এই জন্যে, রোগীকে বিছানায় উপু$ 



২৮৪ নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল ঘষার চিচ্ছিড় শব শুনা যায়। 

হইয়! শুইতে বলিবে। তাঁর পর, তার ডাইন্ পিঠের দিকে 

টিথস্কোপ্ দিয়া খুব মন দিয় শুনিবে। এই রকম মন দিয়া 

শুনিলে কি শুনিতে পাইবে ? বুড়ো আঙুল আর তার 

কাছের আঙুল দিয়া এক গোছা চুল কাণের কাছে আস্দে 
আস্তে ঘষিলে ষে এক্ রকম খুব মিহি চিচ্চিড-চিচ্চিড় শব্দ 

পনিতে পাওয়া যায়, বুকের মধ্যে থেকেও ঠিক সেই রকম 
শব শুনিতে পাইবে । কাণের কাছে এরকম করিয়। চুল 

ঘষিবার জন্যে, কারো কাছে এক গোছা চুল চাঁহবার দ্র- 

কার নাই । তোমারই মাথার চুল এক গোছা কাণের কাছে 

এ রকম ঘষিলে ও শব্দ কিরকম বেশ বুঝিতে পারিবে। 

তোমার মাথার চুল যা তেমন বড় বড় না হয়, তবে কাণের 

কাছের চুল ক!ণের কাছে এ রকম করিয়া ঘযিবে। মাথা 

অ।ট] হইলে, সে চুল ও রকম করিয়া ঘষিয়া তেমন শব্দ 
পাওয়া বায় না। ূ 

নিয়ংমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় এরকম শব্দ প্টনিতে 

পাওয়া যায় কেন ?__এই রোগের গ্রথম অবস্থায় বায়ুফোষ 

আ[র খুব চিকণ বায়ংনলি গুলির মধ্যে খুব আটাল এক রকম 

জিনিশ জমে। এ রকম আটাল জিনিশ কোথা থেকে 
আসে ? রায়খকোষ আর খুব চিকণ বায়নলি গুলির প্রদাহ 

হইলে তাদের ভিতরে .এ রকম আটাল জিন্শ স্ষ্থি হয়। 
(রোগী যখন নিশ্বান ফেলে, তখন ফুক্কোর মধ্যেকার বাতাস 

সব বাহির হইয়া আসে। আর যখন নিশ্বাস লয়, তখন 

বাহিরের বাতাস ফুক্ষোর মধ্যে যায় | ফুক্কোর মধ্যেকার 

বাতাস রা(হর-হইয়া আসিল বায়ংকোয আর বায়মকোষের 



চুল ঘষার চিচ্চিড় শব্দ কেন গুন1 ঘায়। ২৮৫ 

লাগাঁঃ খুব মিহি বায়,মলি গুলি চুপ্লে ঘায় ; অর্থাৎ তাদের 
ন্ডিতরকার খোল গায়ে গায়ে লাগিয়া যাঁয়। সহঞ্জ বেলায়ও 

ঠিক এই রকম হয়। তার পর বাহিরের বাতাস ফুক্ধোর 
নধ্যে গেলে, বারতকোষ আর বায়,কোষ গুলির লাগাও খুব 

মিহ বায়,নলি গুলি তেমন চুপ্লান, আর তাদের খোল গায়ে 

গায়ে তেমন লাগিযা থাকে না। সেসব বাতাসে পুরে 

লায়ু। যত বার শিশ্বাস লও, তত বারই ওদের মধ্যে এ রকম 

করিয়া, বাতাস যায়। আর যত বার নিশ্বাস ফেল, তত 

বারই ওরা এরকম করিয়া চুপ্সে যার, আর ওদের খোল 

গায়ে গায়ে লাগিয়। যায়। যখন মন্দ মন্দ বাতাস বয়, 

ভখন ঝাউ গাছ থেকে এক রকম বেশ মিষ্টি, নরম শো-শে 

শব্দ শুনিতে পাওয়। যায়। সহঙ্ত বেলায় নিশ্বাস লইলে এ 
সন বায়ুকোষ আর খুব মিহি বাঁয়নলির মধ্যে যখন বাতাস 

সেঁদোয়, তখন এ রকম মিটি, নরম, শৌ-শো শব্দ শুনিতে 

প'ওয়। যায়। নিয়এমোনিয়ার প্রপম অবস্থার এ সব বায়, 
কোব ন্মার মিহি বায়,নলি গুলির ভিতরে খুব আটাল এক 

রকম জিনিশ জমে । নিশ্বান ফেলিলে ওদের মধ্যেকার বাতাস 

শঠির হইয়া আসে, রা চুপ্নে যায়, আর ওদের ভিতরকার 

খোল দেই চটচটে আটায় এক বারে গায়ে গায়ে লাগিয়। 

যায়। নিশ্বাস লইলে সহঞ্জ পেলার মত ওদের মধ্যে বাতাস 

নিঃশকে সেঁছুতে পারে না। আটায় ওদের*যে যোড় 

লাগিয়া থাকে. বাভাসে সেই যোড় চিচ্চিড় করিয়া ছাড়িয়া 

খায়। রোগী যত বার নিশ্বাস ফেলে, তত বার ওদের এ 
রকম যোড় লাগিয়া যায়। আর যত বার নিশ্বান লয়, তত 



২৮৬  ট্রিথস্বোপ দিয়া কোন্ কোন্ জায়গা পরীক্ষা করিবৈ | 

বার এ রকম করিয়া ওদের যোড় ছাড়িয়া যায় আর চিচ্চিড় 

শব্দ হয়। নিয়মোনিয়! রোঁগের প্রথম অবস্যায় বোগীর 
পিঠে ছ্রিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে যে মিহি চিচ্চিড শব্দ শুনি 

পাওয়া য'য়, তার কারণ এই বৈ আর কিছুই নয় । নিয় 
মোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম শব "শুনিতে 

পাওয়া বায় না। এই রকম শব্দ গুনিলে একবারে তোমার 

ছুটা বিষয় জানা হবে। এক. রোগীর নিয়।মোনিয়া হই- 

য়াছে। আর. নিয়মোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা । তলেই 

দেখ, পিঠে এক বার গ্িথক্কোপ্ দিয়া ুনিয়াহই রোগও ঠিক্ 

করিলে, রোগের অবস্থাণ্ড ঠিক করিলে । 

ডাইন্ পিঠ পরীক্ষা করা হইলে, বা পিঠ শাবার এ রকম 

করিয়া পরীক্ষা করিবে । কেন না, দুই ফুক্কোঙ্ছেই এ রোগ 

হইতে পারে। ছুই ফুক্কোর প্রদাহকে ডবল্ নিয়মোনিয়া 

বলে। এ সব কথা এস আগেই বলিভি। ড'ইন্ পিঠ 

পরীক্ষা করিয়া যদি নিয়মোনিয়ার কোনও চিহ্ন না পাও, 
তবে বা! পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে । নৈলে ৰা ফুক্কোর 
প্রদাহ হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিবে। পিঠের 

নীচের দিক্ ত পরীক্ষা করিয়া দেখিনেই । তা ছাড়া, পিঠের 
উপর দিকও পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। €রাগা আর 

দুর্বল রোগীদের পিঠের উপর দিক পিশেষ করিয়া পরীক্ষা 

করিবে । কেন না, তাদেরই ফুল্কোর আগায় এই রোগ 

বেঙগী হয়। যদি বল ফুল্কোর আবার গোড়া আগা কি 

রকম ? যে জিনিশের ছু মুড়ো সমান তার গোড়া আগা 

নাই। কিন্তফুল্কো। ত সে রকম নয়। ছুটা ফুল্কো 



সঙ্গ মাচুমের বুকে, পিঠে,পাঙ্জরে ঘা দিলে ফাঁপার শব বাহির হয়২৮৭, 

দেখিতে যেন ছোট তু খানি রখ রথের যেমন €গাকজ' 

আড়ে, ফুল্কোর৪- তেমনি গোড়া আছে.। রথের যেমন, 

ঢুডা বা. আগা আছে, ফুল্কোরও তেছুনি চূড়া বা আপ, 

আছে। ফুল্ডকোর গোড়ু। পিখের নীচের দিকে থাকে |, 

অর ফুল্্কোর আগা পিঠের উপর দিকে থাকে ।, 
সহজ মানুষের পিঠে, পাঁজা.রু, কা বুকে কা হাতের ছুটী, 

অঠউল উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর ডাক্ন হাতের 
মলের তিনটী, আডালুর আগা দিয়া একটু জোরে ঘা দিলে, 
(বশ এক ররুম ফীপা' শন্দ বাহির ভক্ধু। বুকের মধ্যে; 

ফুল্কে। আছে । তেই ফুলুকো বাতাস পোরা। কাজেক্ই 

বুকে, পিঠে, পঁদজরে এ রকম করিয়' ঘা দিলে কাপা আত্ঃ 

যাজ বৈ আর কি পচন? যানে % যে জিনিশের মধো খোল, 

গার সেই, খোল বাহাস পোব।, ম্বে জিন্িশের গায়ে, ঘা. 

[লই কাঁপা শব্দ ঝটির হয়| আর- সেই খেল কোন 

গিনিশে পোর' থাকিলে, ভাথ গাধে ঘ। দিলে নিরেট শব্দ, 

পাওয়া যায় । “ফীপা শক” আর “নি-খট ৪০71 আই 

ঢু রকম শব্দ কক কলে, বেশ করিয়া আুকিস্ব! রাখ / বুক... 

পরীশচায় এই ঢু রক শব খুব কত লাগে! অযুক্ 

জানাশের গায়ে ঘা দিয়া ফীপ। শব পাইলাম বলিলে কি. 

বুষায় ? সেজিনিশটার মধ্যে খোল, জার তার ভিতর: 

খালি, এই বুৰায়। আমরা যাঁকে খালি বলি, তাঁর মধ্যে; 

জার কোনও জিনিশ থাকে নাঝটে; কিন্তু ভার মধ্যে বাভাস। 

পোরা খাকে। খার্ল কলসী বলিলে তার মধ্যে জল নাই 

ই বুঝায় । কিন্তু তার মধ্যে বাতাস, বাই,.ভা বুঝায় ন।। 



২৮৮ বুকে, পিঠ, পাজরে ঘা ছিলে ফাঁপা শঙ্গ বাহির হয় কেন? 

কেন*না, খালি জিনিশ কখনও বাহাস ছাড়া খকে না। 
এই জন্যে একবারে জানিয়া রাখ যে, মে জিনিশের গায়ে 

ঘা] দিলে ফাঁপ; শব বাঠির হয়, সেই ভ্িনিশের ভিতর 

বাতাস পে!রা। যদি বল বুকের মধো ফুল্্কো আছে, 

তবে বুক ঘ: দিলে ফপা শব্দ পাওয়া খার “কন ? ফুল্কো। 
ঘাঁদ নিরেট হইত; তনে বুকের শব্দণ্ত নিরেট হইভ। কিন্তু 
ফুল্কো ত নিরেট নয়। ও যে ফৌপড়া, আব ওর মৃধা 

বাঞ্চাস পোরা । সহজ মানুষের বুকে, পিচঠ, পা পারে 

ঘা দিলে যে রকম পরিক্ষার ফ'প: শব্দ বাহির হয়, নিয়, 

মেনিয়ার প্রথম অনস্তায় রোগীর পিঠে আর পাজরে 

( ড1ইন ফুম্কোর প্রদ,ভ হইয়া থাক ভডাইন পিঠে আর 
পঁঁজ.র, ভাগ যদি ব ফুল্কোর প্রদ!হ ভইয়া থাকে ও বা 

পিঠে আর পাঁজবে ) এ রকম করিয়া আউালের ঘা দিলে 

সেরকম পরিক্ষার ফাঁপা শব বাহির হয় ন,। এ রেগের 

প্রথম আপশ্যায় যাও বাফীপা শব্দ পাওয়া যায়, দিন্তীয় তব. 

স্থায় তা গোঁটেই পাণয়া যায় না। 

দ্বিতীয় অবস্থায় বুক পদীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা 
যায় (১) প্রথম ধর. যে দিকের যুল্কোর প্রদাহ ভই- 

ধাচে, "সই দিকের পিঠে আর পাঁজকে এ রকম করিয়া 
ন্সাঙখলের ঘ: দিলে ফাঁপা শব্দ মে'টেই পাওয়া যায় না। 
শিরেট জিশিশের উপর ঘ। দ্রিলে যেমন নিরেট শন্দ পাঞয়। 

বায়, এক প্রায় ঠিক সেই বকম নিরেট শব | নিরেট শব্দ 
হবে নাকেন ৭ ফুল্কোর যে খানিতে' প্রদাহ ( ইনফ্যামে- 



নিধুমানিয়ার ছিভীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়!কি জানা যাঁয় ১৮৯ 

সে খানির বায়কোষ গার বাঁয়।ক]াষের লাগাগ খুব মিছি 

বায়ুূনলি গুলি যে সেই খুব আটাল জিশিশে এক বরে 

বুজিয়, গিয়াছে । তার মধ্যে বাতাস যাইবার ত আর “যা 

নাই। কাজেই নিরেট শব বেলার কি শব্দ পাবে? 

বামো বাড়িলে ক্রমে সব ফুক্ছো খার্মনই নিরেট হইয়া যায়। 

তখন সে দিকের পিঠ আর পাঁজরের যেখানে ঘ; দিবে, 

নেই খানেই নিরেট শব্দ পাবে । 

»* তার পর, (২) গ্িথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে কি শুনিতে 

প1ইবে £ গ্রগম অবস্থায় যে মিহি চিচ্চিড় শব্দ গ্ুনিতে 

পাইয়াছিলে, সে শব্দ আর শুনিতে পাইবে না। সহজ 

বেলায় ফি নিশ্বাসে যে এক রকম মিষ্টি, নরম শো-শে। শব 

»নিতে পাওয়া যায়, সে রকম শব্দও শুনিতে পাইবে না| 

তৰে কি রকম শব্দ শুনিতে পাইবে £ বায়ুকাষ গুলির 

মধ্যে বাতাস সেঁদোবার সময়েই ও রকম মিষ্টি, নরম শেশা- 
শো শব্দ শুন! যায়। শুরথখন সেসব বায়ুকোষে ত আর 

বাতাস বাইবার শো নাই। সে লব শে সেই আটাল জিনিশ 

দিয়া বুজন। কাজেই দে রকম মিষ্ট, নরম শৌ-৫০। শব্দ 

তান শুনিতে পাওয়া! যায় না। তার বন্/ুল আর এক রকম 

শন্দ শুশিতে পাওয়া ষায়। সেআবার কি রকম শব্দ? 

মিট নরম শো-শো। শব্দের চেয়ে কড়া শব্দ । বায়ুনলি 

ওলির ভিতরে বাতাস সেঁদোবার সময় যে শব্দ হয়, এসেই 

শন্দ। নলের মুখে একটু তফাত থেক ফু দিলে যে এক 

ধকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এও ঠিক সেই 
কম শব্দ । 



২৯০ নিধুতমানিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর কথার আওয়াজ পরীক্ষা'। 

তার পর, (৭) চিথস্কেপের উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে 
এক দুই-তিন গুণিতে কলিবে। খুব আস্তে আস্তে 

গুণিলে হইবে না। গলার আওয়াজ স্পষ্ট বাহির হওয়া 

চই। গ্গে এই রকম করিয়া, গুণিলে তার আওয়াজ (তামার; 

কাপে গিয়া যেন কন্্কল্ করিয়া বাজিবে। নলের ভিতর 

দিয়া কা কহিলে যে রকম আওয়াজ বাহির হয়, এও ঠিকৃ 

দেই রকম। আওয়াজ যেমন কন্কনে হয়, কখাও শেম্নি 

জড়ান আর অস্পক্ট. হয়। সহজ মানুষের শ্বর ও রকম 

কন্কনেও হয় না, জড়ান বা অস্পষ্টও বলেনা। রোগীর 

পিঠে, পাঁজরে কাণ দিয়া দিয়া শুনিলেও হইতে পারে। 

তার পর, (8) রোগীর পিঠে বা পাঁজরে তোমার হাত 

রাখিয়া তাকে এরকম করিয়া এক--ছুই-তিন গুণিতে 

ঝলিকে। বুকের মধ্যে থেকে তার হ্বরু ত্রেন কীপিতে 

কাপিতে তোমার হাতে অ।সিয়া বাজিবে। তুমি এস্পষ্ট 

জানিতে পারিবে.। ॥ 

নিযুমোনিয়ার' দ্বিতীয় অবস্থায় তকে এই ঢারিটি চিহ্ন 

পাবে। আবার এই চারিটী চিহ্ন পাইলে নিযুমোনিয়ার 

দ্বিতীয় অবস্থা ঠিক করিবে । এই চিহ্ন গুলির কথা যাযা 

বলিছি, সে' ষব বেশ তলিয়ে বুঝা চাই। আর বেশ মনে। 

করিয়া রাখাও চাই । নৈলে রোগ বা রোগের অবস্থা সহজে 

ঠিক করিতে পারিবে না। 

তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা! করিয়া কি জানিতে পায়! 

ধায় ?_-ফুক্ষোর নিরেট ভাঁব বত দিন থাকে, নিঘুমোনিয়ার 

দ্বিভীয় অবস্থার এ চারি রকম চিহ্ব ভত দিন পাওয়। যাঁয়। 



ভূঁতীয় অবস্থা__-রোনীর গতিক তাল কি মন্দ কি দেখিয়া ধুঝিবে ২৯১ 

কাজেই, তৃতীর অবস্থায়ও দ্বিতীয় অবস্থার চিহ্ন গুলি সব 

ধায় থাকে । বদ্দি বল, তবে তৃতীয় অবস্থা কেমন করিয়া 

ঠিক করিবে ? তাঠিক্ করা শক্ত নয়। দ্বিতীয় অনস্মার 

চিহ্ন গুলি যদি বরাবরি সমান থাকে, আর রোগীর অবস্থা 

ক্রমে খারাপ হয়, তবে দ্বিতীয় অনপ্থা গিয়' তাতীয় অবস্থা 

হইয়াছে ঠিক করিবে । রোগ না বাড়িলে রোগীর অবস্থা 

খারাপ হয় নাশ আর রোগ বাড়িয়া গেলে দ্বিতীয় অবস্থা 

থেকে তৃতীয় অবস্থা হবে বৈকি? রোগ তার চেয়েও 
বাড়িলে ফুঁক্ষো পচিয়া যাওয়ার সব চিহ্ন পাওয়া যায়। 

নিশ্বীসে ভারি ছুর্গক্ষ হয, আর রোগী যে গয়ের তোলে, তা 

পচা আর খারাপ ঘায়ের রস মিশনর মত। 

নিয়ুমোনিয়ার রোগী দেখিতেছ । রোগীর গতিক ভাল 

কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে যে -রাগীর গতিক ভাল, 

তার রোগের লক্ষণ গুলি ক্রমে ফমিয়া আসে । আর গয়ে- 

পরের আটা কমিয়া যায়! অনেক খানি করিয়া গয়ের 

তোলে । আর গয়ের পৃষের মত কিন্থা শ্লেক্ষা মার পুষ 

মিশনর মত হয়। আর দশ পোনর দিনেই রোগী চাঙ্গা 

হইয়া উঠে। আর ষে রোগীর গতিক ভাল নয়, তিন দিনের 

দিন কি চারি দিনের, দিন তার রোগের বৃদ্ধি হয়। নিশ্বাস 

আরও ঘন-ঘন পড়ে | গয়েরের রং আরও পাটুকিলে হয় । 

গয়েরে রক্তের দাগ (রেখা) থাকে । নাড়ীর*্যেমন বেগ 

বাড়ে, তেম্নি দুর্বল হয়। জিব শুকনো আর কটাশে 

হয়। গায়েয় তাত এম্নি বাড়ে ঘে, ধান দিলে খৈ হয়। 

রোগী দুর্বধলের এক-শেষ হয়। শেষে দন্নিপাত বিকারের 



২৯২ নিযুমোনিয়া-রোগীর মৃত্যুর লক্ষণ। 

সব লক্ষণই আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী ভুল বকিচ্ে 

থাকে, আর অচৈতন্য হইয়া যাঁয়। শেষ অবস্থায় গয়ের 

উঠা বন্ধ হয়। হাপভারি বাড়ে। নাড়ী সুতর মত হয়, 

আর যেন কাপিতে থাকে--এম্নি অস্থির হয়। মুখ খানি 

এক বারে ফ্যাকাশে হইয়া যায়। ঠোট দুটা নীলবর্ণ হয়। 

রোগী ঘামে যেন এক বারে নেয়ে উঠে। এ ঘাম সহজ 

মানুষের ঘামের মত নয়। এ ঘাম ঠাণ্ডা আর আট।। 

মৃত্রার ঠিক আগেই ৬এই রকম ঘাম হয়। এই.জন্যে এ 

ব্রকম ঘামকে লোকে কাল্-ঘাম বলে। রোগীর গল] ঘড- 

ঘড় করিতে থাকে । তার খানিক পরেই মরিয়। যায়। 

হয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া! মরে, নয় হাপাইয়া মরে (ফুক্কোর 

ভিতর বাতাস না যাইতে পারায়), নয়,অচৈতগ্ঠ হইয়া মরে। 

এর আগেই বলিছি যে, ফুক্ধো পটিয়া গেলে নিশ্বাসে ভার 

দুর্গন্দ হয়, গয়ের পচা আর'খারাপ ঘায়ের রসমিশনর মত 

হয়। 

রোগী জ্বর ভোগ করিতেছে, এর মধো যদি তার নিয়ু- 

মোলিয়া হয়, তবে নিশ্বাস খুব ঘন-ঘন পড়া, নাড়ীর বেগ 
বাড়া, আর গায়ের তাত বাঁড়া ছাড়া নিয়/মোনিয়ার আর 

কোন৪ লক্ষণ দেখা যায় না। কাশি আর বুকে ব্যথা 

মোটেই না থাকিতে পারে । রোগীর গয়েরও না উঠিতে 

পারে। এফন সকল জায়গায় রোগীর বুক পরীক্ষা কির 

সব ঠিক করিবে। 

অনেক রোগ ক্রমে সারে । নিয়মোনিয়াও কখন কখন 

ক্রমে ভাল হয়। কিন্তু সচরাচর সে ররুম ঘটে না। নিযু- 



নিযুমোনিয়! রোগ ভাল ও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয়। ২৯৩ 

মোনিয়! রোগের স্বভাবই এই যে, ভালও হঠাণ্ড হয়, মন্দও 

হঠাণ হয় ॥। ভাল হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি। মন্দ 

হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি। 

রোশগর আত্মীয় স্বজন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল “মহা- 

শয় রোগীটি ব(চিবে ৩৮” ? তুমি কি ভত্তর দিবে ই বেশ 

বুঝিয়। আর 'বিবেচনা করিয়। উত্তর দেওয়া চাই। নৈলে 

ঠাকবে। চিকিৎসকের অপবশ কথায় কথায়। দশ দিনে 
যে রোগ সারিবে বলিয়াছ, বিশ দিনেও যাদ তা না সারে, 
উবে তোমার অপযশের দীনা নাই। তুমি যে রোগ বুঝিতে 
না পারা ও কথা বপিয়াছিলে, তা সকলেই বালবে। 

তোমাকেও তাই শ্বাকার করিতে হইবে। স্বাকার ন করিয়া 

কারবে কি? পেয়।দায় শ্বাকার করাহবে। যে রোগা 

মারবে, কোনও ভয় নাই বালয়৷ যাদ তার আত্মায় স্বজনকে 

অ।ধান তেও, তবে এতেও ল্লোকে তোমার বেশ বেকম 

অপযশ কারবে না। আবার বাচবে ন। বালয়৷ যে রোগার 

আশা। ভরসা ছাড়িয়া দিয়! অ(পিয়াছ, যে উপায়েই.হোক্ 

তার জীবন রক্ষা হইলে, লোকে তোমা শুদু অপধশ করর। 

শান্ত থকে না; যো পাইলে গালও দেয়। এবারে তুশি 
গাল খ।হধারই কাজ কারয়াছ। গৃহস্থ তোমার কখ।র 

উপর নিভপন করিয়া থাকিলেই ত ঞোগা মার। পড়িত ! 

০মার এ পাপের প্রায়াশ্চভ্ত শাহই। আম রোগাকে 

জবাব দিয়া আসম্মা'ছ, ০ে রোগা আধার বাডবে ? কখনই 

ন।। শুানাছ, আর এক জন ডাক্তর আপয়া ভার চাক» 

কারতেছেশ। তা তণি নুতন অন্দর অর কি দিবেন? 



২৯৪ চিকিৎসকের অপষশ কথায় কণার়--তার পরিচন্থ। 

আম্মি তার হদ্দ মুদ্দ করিয়াছি । দেখা যাক্, তোমাদের 

নুতন ডাক্তর কি রকম হাত দেখান । তার পর, মনে মনে" 

'এ রোগীটি যদি বাঁচে, তবে এখানে আমার ব্যবস! করাই ভার 

হযে । তোমার মনের ইচ্ছা রোগীটি না বাঁচে । তবেই দেখ, 

আগে যে রোগীর তুমি নিষ্নত কল্যাণ কামনা করিতেছিলে, 

এখন আবার সেই রোগীরই নিয়ত স্বৃত্যু কামনা করিতে 

লাগিলে ! এর চেয়ে পাপ আর কি হইতে পারে ? সেই 

নৃতন ডাক্তরেরই হাতে যোগীচি বাচিল। পাড়ার লোক, 

গায়ের লোক, সকলেই এতে শ্ুখী হইল। কেবল তোমা- 

রই মনে ভারি কষ্ট হইল। লোক-লভ্জায় বাহিরে যা কিছু 

আহলাদ প্রকাশ করিতে লাগিলে। এখন এক বার ভাবির! 

দেখ--তোম।র এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা? কখ” 

নই না। কেমন করিয়া থাকিবে? তুমি যে চিকিুসক ! 

রোগ থেকে লোকের জীবন রক্ষা করাই যে তোমার কাজ। 

বার এমন মহৎ কাজ, তার মন কি এরকম নীচ হওয়া 

উচিত ? রোগ সারিবার লক্ষণ, আর রোগ না সারিবার 

লক্ষণ গুলি যাঁদ শিখিয়া রাখ, আর যদ্দি বেশ ঠাউরে সে 
গুলি মনে করিয়া রাখ, আর যদি খুব বিবেচন। করিয়া কথার 
উত্তর দেও, তবে তোমাকে কখনই এ পাপের ভাগী হইতে 

হয় না। তোকে বলে বত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ। 

আমাদের শ্বান্ত্রেও বলে “তাবৎ চিকিৎস। কর্তব্য, যাবৎ 

কগ্টাগত প্রাণ” । যত ক্ষণ কণ্টাতে প্রাণ থাকিবে, তত 

ক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা উচিত। তবে তুমি অত তাড়া- 
তাড়ি করিরা রোগীকে জবাব দিবে কেন ৭ তাতে তোমার 



কথার কথায় তোমার ভুল স্বীকার করিবে। ২৯৫ 

বাহাদুরি কি? বাহাছুরির মধো, সে যতদিন বাচিয়] 

থাকে, তোমাকে তাহার কেবল মৃত্যু কামনা করিতে হয়। 
এতে তোমার এঁহিক পারাত্রক দুই-ই নষ্ট । এই জন্যে 

বলি যে, কথায় কথায় ভোমার ভুল শ্বীকার করিবে। ভুল 

কার নাহয়? ভুল সকলেরই হয়। ঘিশি ভুল স্বীকার 

করেন, আর শরে সে রকম ভুল না'হইতে পারে, তার উপায় 
করেন, তিনিহ বার্থ পণ্ডিত। তুমি যদি কৌন রোগ 

বুবিয়া উাঠতে না পার, তনে তা না লুকাহয়া রোগীর আত্মীয় 

শ্ন্সনের কাছে তা তখনই স্পষ্ট কাররা বালবে। তাতে 

তোমার মান কমিবে না। মান আরও বাড়িবে। তুমি যে 
ভারি নরল, ফলাকের ক'ছে তার পরিচয় দেওয়া হইবে । 

তোমার উপর গৃহস্ছের বিশ্বান বেশী হইবে । তোমার হাতে 

রোগা দিয়া তারা নিশ্চিন্ত হহতে পারিবেন। তারা নিশ্চয় 

জানেন, রোগ একটু শক্ত হইলে, আর তুমি তা না বুঝিতে 

প[রিলে, তাদের কাছে তখনই তা স্পন্ট করিয়া বলিবে। 

(তামার চেয়ে যিনি বেশী* বুঝেন, ভিনি তোমার রোগীর 

চিকিশুস করিতে আপিলে, ক্ষু্ন না হইয়া তোমার তাতে আরও 

পুসা হওয়া উঠিত। কেন না» তুমি তার কাছে কতু শিখিতে 

পা্িবে। শিশিবার একটা ভারি অবকাশ পাইবে। যে 

রোগ তুমি বুঝিতে পার নাই বণিয় গৃহস্থকে আর এক জন 

ডাক্তর ডাকিতে হইয়াছে, সে রোগ বাসে রকম রোগ 

আর কারো বাড়িতে হইলে, তোমায় ছাড়! গৃহস্থকে মার 

কারণও ডাকিতে হবে না। এই রকম করিয়া শিখিলে, 

শেষে তুমি সব*্রোগেরই ; »কিৎসায় এত পটু হবে, যে 
৬ 



২৯৬ নিযুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ। 

তোমার রোগীর জন্যে আর কখনও অন্ত চিকিত্সক আনিতে 

হবে না। 

সব রোগেরই ছু রকম লক্ষণ । এক রকম লক্ষণকে 

রোগ সারিবার লক্ষণ বলে। আর এক রকম লক্ষণকে 

রোগ না সারিবার লক্ষণ বলা যায়। রোগ সারিবার লক্ষণকে 

ভাল কথায় অনুকূল লক্ষণ বলে। রোগ না সারিবার 

লক্ষণকে ভাল কথায় প্রতিকূল লক্ষণ বলে ॥ 

নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ বারিবাঁর লক্ষণ-_ 

ব্যামোর গোড়াতেই খুব গ্লে্স। উঠে । কাণের কাছে 
এক গোছ। চুল রগ্ড়ানর শব্দের মত মিহি চিচ্চিড শবের 

বদলে চিকণ বুড়বুড়ির শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। 

চিনুণ বুড়বুড়ির শব্দ কাকে বলে ১৬৩র পাতে ভার ২০৩-- 

২০১র পাতে তা বাঁলছি। তার পর শ্লেক্সা আর পু মিশনর 

মহ গয়ের খুব উঠিতে থাকে | এই সমর পিঠে আর পাঁজরে 

অ।ডুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। আর ট্রিথস্ফোপ্ 

দিয়। শুনিলে ফুন্োর বায়কোধ গুলির ভিতরে বাতাস বাও- 

যার নরম শৌ শো শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । নাক দিয়ে 

রক্ত পড়ে । সহজ শরীরের মত সকল গায়ে সমান ঘাম হয়। 

এই ঘাম সহজ ঘামের মত গরম । পেট নাবে। হাতে, পায়ে, 

বা গায়ের আব কোন জায়গায় ব্যথা হয়, ফোলে, আর রাডা 

হয়। কোন পাত্রে প্রক্রাৰ করিয়া রাখিলে তাতে তলানি 
গড়ে। নিশ্বা; হত ঘন ঘন পড়ে না_-এই লক্ষণটাই সব 

ঢেয়ে স্বলক্ষণ নিয়ুমোনিয়ার উপরে অর কোনও উপ- 

সর্গ ঘটে ন! "মর প্রদাহ অনেক দূর লইয়। হয় না। 



নিঘুমোনিয়া-রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ। ২৯৭ 

নিয়ুমোনিয়ারোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ হরর 

ভারি বাড়ে আর রোগী ভূল বকিতে থাকে । সন্নিপাত- 
নিকারের সব লক্ষণ আসিয়া! উপস্থিত হয়। হয় মোটেই 

গয়ের উঠে না. নয় কাঁল রঙের কিন্থাী কাল রক্তের সঙ্গে 
মিশন গয়ের উঠে। বুকের, পিঠের বা পঁজরের বাগ] 
হঠা চলিয়া যায়। তার পরেই রোগীর মুখের চেহারা 
বদ্লাইরা বায়।, নাড়ীর গতি খারাপ হয়। নাড়ী খুজিয়! 

পাওয়া যায় না। নিশ্বাস আরও খুব ঘন ঘন পড়ে। নিয়ু- 

মোঁনিয়া হইবার আগে রোগীর শরীর যদি ভগ্ন থাকে, তবে 

তার জীবন রুক্ষা হওয়া ভাব। একটী ফুল্ষোর সব খানির, 

কিম্বা ছুট ধুক্কোরই প্রদাহ হওয়া বড় দোষেত্র। দ্রয়েতেই 

রোগীর ভারি বিপদৃ। খুব ছোট ছেলের, খুব ছুর্ববল ব৷ 

বুড়োদের নিয়ুমোনিয়া হইলে তাদের জীবন রক্ষা হওর! 

ভার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের নিয়মোনিয়ায় বিপদ 

বেখ। পোআতিদের (গর্ভব হী) নিযুমোনিয়ায় আরও ভয় । 

যে সব লক্ষণ দেখিয়া নিযুমোনিয়া রোগীর গতিক ভাল 

কি মন্দ বুঝা যায়, ২৯২ আর ২৯৩র পাতে তা এক বার 

বলিয়াছি। তরে নিযুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ, 

আর তার রোগ না সারিবার লক্ষণ আবার এখানে এ রকম 
বেদ-বিধানে বলিবার দরকার কি? নিয়ুমোনিয়া যে শক্ত 

রোগ, যে রকম সতর্ক আর সাবধান হইয়া এ রোগের 

চিকিৎস৷ করিতে হয়, রোগ বুঝিবাঁর একটু” গোলমাল 
হইলে রোগীর যে বিপদ্ ঘটিতে পারে, ,তাতে দু বার ছেড়ে 

লক্ষণ গুলি উপ্টে পাল্টে দশ বার বলিলে ভাল হয়। 



২৯৮ নিযুমোনিয়া, সচরাচর কোন্ কোন্ রো"গর উপসর্গ দেখা যার । 

নিয়ুমোনিয়া সচবাচর কোন কোন রোগের উপসর্গ 

দেখা যায়_-€১ যে সব জ্বরে গায়ের ভাঁত দিন বাত সমান 

থাকে. সেই সব জ্বরের শেষ অনস্থায়  নিয়মোনিয়া হয়। 

(২) বিসর্গ রোগের শেষ অবস্তায় নিয়মোনিয়া ভয়। কিস্্প 

রোগকে ইংরিজিতে ইবিসিপেলস্ বলে । উংরিজির চেয়ে 

এ রোগের বাঙ্গ।লা নামটা (সাঙ্গা। নিপর্গপ (ইরিসিপেলস্) 

এক রকম ছোঁয়াচে রোগ । এতে শরীবের "জায়গায় জায়- 

গায় রাঙা হয়, আর তার সঙ্গে গায়ের তাত ভয় ॥ সেই সব 

রাঙা জায়গার তাত আরও বেশী হয়। এর পর. এ সব কথ 

বেশ করিয়। ০লিব । (৩) পাধ়ীমিয়া রোগে নিয়মোনিয়' হয়। 

খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে এই রোগ হয়। এ 

রোগেরও কথা এর পর বলিব। এই সব রোগে শিয়ু 

মোনিয়! হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই তার দ্বকে চিকিত্সকের মন 

যায় না। বুক, পিঠ, পাঁজরের বেশী তাত, ভারি ঘন ঘন 
নিশ্বাস (হাপ), আর রোগের হঠাত বৃদ্ধি-_এই গুলি দেখি- 

লেই নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক করিবে। বুক পরীক্ষা 
করিলে আসল রোগে যে সব চিহ্ন জানিতে পারা যায়, 

এখানেও সেই সন চিহ্ন টের পাওয়া যায়। (৪7 ক্ষয়কাশের 

শেষ অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। (৫) ব্রংকাইটিস্ রোগে 

নিয়মোনিয়া প্রায়ই হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো- 

নিয়ুমোনিয়া। বলে । (৬) সব রোগের চেয়ে প্ররিনি রে'গেই 

নিযুমোনিয়। বেশী হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে £এরো- শিবু 
মোনিয়। বলে। গ্ল,রিসি রোগের কথা এর পরই বলিব। 

ঘড়ি ধরিয়। নিয়ুমেনিয়া রোগীর নাঁড়ী আর নিশাস 



ঘড়ি ধরিয়া নিগুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী ও নিশ্বাস গুণিবে। ২৯৯ 

গোপা ভারি আবশ্যক । এতে রোগও চেনা যায়, রোগ 

বাড়িতেছে কি কণিতেছে তাও জানা যায়। এই জন্যে 

সব চিকিসকেরই' ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী আর নিশ্বাস গুণিতে 

অভ্যাস করা ভাল। ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া শাড়ী 

দেখিতে হয়, আর কেমন করিয়াই ঝ নিশ্বাস গুণিতে হয়, 

এখানে সে স্ব বেশ করিয়া লিখিয়া দিলাম | 

, সহজ মাণ্ঁষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে। 

আর সুহজ মানুষে প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস ফেলে। 
অর্থা চারি বার নাড়ী পঁড়িলে তবে একবার নিশ্বাস পড়ে । 

এটী আগে জানিয়া রাখা উচিত । তার পর নাড়ী পরীক্ষা 

কর। রোগীর কাছে ভুত বরাত করিয়া বসিয়া বা হাতে 

ঘড়ি ধর, আর ডাইন্ হাত দিয়া তার নাড়ী দেখ। সচরা- 

চর ঘড়িতে ঘণ্টার কাটা আর মিনিটের কাটা, এই দুটী 

কাটা থাকে। ভাল ঘড়িতে তা ছাড়া আর একটী ছোট 

কাটা থাকে । এই ছোট, কাটাটাকে সেকেগ্ডের কাটা 

বলে। সেকেগ্ডের কাটা থাকিলে ঘড়ি ধরিয়। নাড়ী দেখার 

স্ববিধা হয়। মিনিটের কাট? ঘড়ির সব কটা (১২টা) ঘর 
ঘুরিয়া আসিলে যেমন এক ঘণ্টা হয়, সেকেণ্ডের কাটা 

(সব ছোট কাঁটা) তেম্নি সব কটা (১২ট1) ঘর ঘুরিয়া 
আসিলে এক মিন্টি হয়। ৬০ মিনিটে যেমন এক ঘণ্টা, 
৬০ সেকেণ্ড তেম্নি এক মিনিট । মনে কন্ঠ তোমার 
ঘড়িতে সেকেপ্ডের কাটা আছে ঘণ্টার কাটা আর মিনি- 

টের কাটার যেমন বড় বড় ঘর আছে, টৈকেণ্ডের কাঁটারও 
তেমূনি ছোট ছোট ঘর আছে। ঘণ্টার কাট৷ আর মিনি- 



৩০০ ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাড়ী দেখিতে হয়৷ 

টের কাটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যেমন ৫টা করিয়া 
ফুট ফুট দাগ আছে, সেকেগ্ডের কাটারও ১২টী ঘরের ফি 
ঘরের মাথায় তেম্নি ৫টী করিয়া ফুট ফুট দাগ আছে। এইই 
১২টী ঘরের যে কোন ঘরের প্রথম দাগে ( প্রথম ফুট্টিভে) 
সেকে্ডের কীটা যেই'আসিবে, সেই এক ছুই তিন করিয়া 

নাড়ী গুণিতে আরম্ভ করিবে। বড় খড় করিয়! গুণিবার 

, দরকাঁর নাই। আস্তে আস্তে এমন করিয়া গুণিফে যে, 

তোমার রোগী বা তোমার কাছের লোক তা! না শুনিতে 
পায়। শুনিলে দোষ নাই। শুনাইব।রও দরকার নাই। 

'ষে ঘরের যে ফুটু বা দাগে সেকেণ্ডের কাটা আসিলে নাড়ী 
গুণিতে আরম্ভ করিছিলে, সেই ঘরের সেই ফুটু বা দাগে 

কীটা ফের ঘুরিয়া আসিলে তবে গোণা বন্ধ করিবে । এই 

সময় টুকুর মধ্যে. নাড়ী গুণে যত্ত হবে, এক এক মিনিটে 

নাড়ী তত বার পড়িতেছে ঠিক করিবে। কেম না, মিনি- 

টের ক্টার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যে ৫টা করিয়া 
ফুটু বা দাগ আছে, সেই এক একটী ফুট বাদাঞ্গকে এক 

এক.মিনিটু বলে। তেম্নি সেকেগ্ডের কাটার ১২টী ঘরের 

(ফি ঘরের মধ্যের যে পাঁচটা করিয়া ফুটু বা ধগ. আছে, চেই 
এর একট ফুটু ৰা দাগকে একর এক 'মেকেণ্ড রলে। এক 

ঘণ্টার ৬০ ভাগের এক ভাগকে যেমন এক মিনিট বলে, 
তেম্নি একু মিনিটের ৬০ ভাগ্নের এক ভাগকে এক শেকেণু 
বলে। ..মিনিটে'র কাটা সব ঘর এক বার ঘুরিয়া আপিলে 

যেমন এক ঘণ্টা হয়, নেকেগ্ডের ঝটা সব ঘর. এক বার 

ঘুরিয্া আসিলে 'তেমূনি এক মিল্লিট হয়|. নাঁডুর- টিকে 



ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়। নিশ্বা গুণিতে হয়। ৩৭ 

মন, আর ঘড়ির সেকে্ডের কাটার উপর নজর ঠিক বাখা 

চাই। নৈলে, তোমার ঠিক গোণ! হনে না। তুশি কেবল 

'নাড়ীই গুণিবে।' সেকেণ্ডের কটা কত গুলি ফুটু ফুটু 

দাগ ছাড়াইল, তা তোমাকে গুণতে হবে না। 

ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী গোণা যেয়ন সোজা, ঘড়ি ধরিয়া 

নিশ্বান গোণাও তেমনি সহজ | প্রথমে রে'গীকে চিত 

হইয়া শুইতে বলিবে। তার পর, তাঁর উপর-পেটে (বুকের 

কড়ার নীচে) ছোমার ভাইন্ হাত খানি দিয়া রাখিবে। 

আর বা! হাতে ঘড়ি ধরিবে। নিশ্ব(স জইলে উপর-পেট উচ 

হয়। আর নিশ্বাস ফেলিল্লে উপর-পেউ নীচ হয়। কাজেই, 

সে যত ধার নিশ্শাস লইবে, তত বার তোমা ডাইন্ হাত 

খানি উচ হইয়া উঠিবে। আর, যত ধার নিশ্বাস ফেলিবে, 

তত বার এহ্াত পেটের সঙ্গে সঙ্গে নীচ হইয়া যাইবে। 

নিশ্বাস লওয়ার আর নিশ্বাস ফেন্সা') এ ছুই-ই গুণিবার দর- 

কার নাই। গুছু নিশ্বাস লওয়া শুণিজেই হয়। কেন না, 

নিশাস, লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্বাস ফেলিতে হয়। এই 
জন্যে, তার প্রতি নিশ্বাশে তোমার ভাইন্ হাত, যেমন উচ 
হইয়া উঠিবে,* কেবল তাই দেখিবে আর গুণিবে। তার, 
পর কোন একটী ঘরের প্রথম ফুট  বাদাগে সেকেগ্ডের কাটা 
যে আসিবে, সেই নিশ্বাস গুণিতে আয়ন্ত ফরিবে। যে 
ঘরের যে ফুট্, বা দাগে সেক্রেখ্ডের কাটা! আসলে গুণিতে 
আরস্ত করিছিলে, সেই ঘরের লেই ফুট, কা দাগে, সেকেগের 

কাটা ফের ঘুরিয়া আলিলে তোমার*গোণা বন্ধ করিবে । 

এই. সময়. টুকুর 'মধ্যে তোমার, ডাইন্ হাত বত বান উচ 



'৩০২ গায়ের তাত, নাড়ীর গতি, নিশ্বাসের সংখ্যা লিখিবাঁর, নিয়ম 

হইয়া উঠিবে, এক এক মিনিটে রোগী তত বার নিশ্বাস লই- 

তেছে ঠিক করিবে । পেটে হাত না দিয়াও নিশ্বাস গোণা 

যায়। নিশ্বাস লইবার সময বুক আর উপর-পেট দুই-ই 
উচ হয়। এই জন্যে, বুক বা উপর-পেটের উপর শুছু নজর 

রাখিয়াও শিশ্বাস গুণিতে পারা যায়। তবে উপর-পেটে 
হাত দিয়া গুণিলে গোণা বেশ ঠিক হয়। প্রতি মিনিটে 

নাঁড়ী কত বার পড়িতেছে, আর রোগী কত বার নিশ্বাস লই- 

তেছে, আলাদা এক খানি কাগজে সেসব বেশ স্পষ্$ ক্রিয়া 

লিখিয়া রাখিবে। যত বার রোগী দেখিবে, সেই কাগজ 

খানিতে সে সব তত বার লিখিয়া রাখিবে। গায়ের তাত 

প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি আর নিশ্বাসের সংখ্যা,এই তিনই 

তাতে লিখিয়া রাখা চাই। রোজ রোজ যদি এই গুলি সব 

বেশ করিয়া লিখিয়া রাখ, তবে তোমার রোগীর রোগ বাড়ি- 

তেছে কি কমিতেছে, এ জংচাই করিবার জন্যে আর কাহা- 

কেও ডাকিতে হইবে না। তুমিই বুক-ঠকে গৃহস্থকে তোমার 
আশ ভরসার কথা বলিতে পারিবে । কাগজ খানিতে যে 

রকম করিয়! লিখিবে, নীচে তা দেখাইয়া দিলাম । 

0 প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে 
তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ীর গতি নিশ্বাস 
১৫ই চৈত্র বেল ৮টা , ১০২:৪ ১২৪ ৫* 

গায়ের তাত ১০২*৪ বলিলে বা লিখিলে কি বুঝায়, 
১৬৫--১৬৬ক পাতে নীচের দিকে ছোট অক্ষরে তা বেশ 
করিয়া! লিখিয়। দিয়াছি। 

.. তোমার ঘড়িতে যদ্ধি সেকেণ্ডের ক শা না থাকে, তবে 



নিঘুমানিয়'-চিকিংসা। . ৩০৩ 

কি তোমার ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখ। আর নিশ্বাস গোণ। ভব 

না? হবে। মিনিটের কাটার এক একটী ঘরের মাশর 

ধে পাঁচটা করিয়া ফুঁ বা দাগ আজে, তাবউ £কটী ফুট না! 

দ।গে মিনিটের কাটা যেই আসিবে, সেই রোগীর নাড়ী কি 

নিশ্ব'স গুণতে শান্ত করিনবে। তার পর. সে ফুট 7 দাগ 

ছাডাইয়। গার একটী ফুট বা দ!গে কাটা ঘেউ আহিবে, 

সেই ভাগনি গোপা বঙ্গ কবিবে। ৩ কটা ফুটু লদাশ পোক 

আর একটী ফুট্ বাঁ দাগে মিনিটের কাটা আসিতে যত 

টক সময় ল'গে. সেই সময় ট্রকৃকে এক মিনিট বলে । এই 

জন্যে, এই সময় টুকুর মধ্যে নাড়ী বা নিশ্বাস গুণে যত ভাল, 

কফি মিনিটে নাঁড়ী বা নির্খান তত বার পড়িতেছে হিক্ 

করিবে । ৰ 

চিকিৎসা--এখন নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎপার কপা 'লি। 

নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে আমি ঝ্ুর্ত্টে অব্য়ামানিয়া 

মিকৃশ্চর খাইতে দিই | য়াামোনিয়া লিনামন্ট ( বছে টাইল্ 
লিনিমেণ্ট ) তার পিঠে. পঁজরে মাদ্িশ করিতে নাল 

পিঠে, পাজরে তার্পিণ তেলের সেক দিতে বলি। আর 

বোজ সকালে ১৪ গ্রেন করিয়া কুইনাইন দিই | ৬উ*কার্ণন- 

ণেট্ জন্ যা'মোনিয়। মিকৃশ্চর্ ১৭১র পাতে লেখা আগাছ। 
যামোনিয়া লিনিমেট্ট ১২২র পতে লেখা আছে। পিসে, 

পাজরে কেমন করিয়া তার্পিণ তেলের সেক দিতে হয় 

১৭১-১৭২র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। নিয়ু- 

মো নয়া রোগে রোগী শীপ্রই ভ.রি কাবুণ্সার কাহিল ভইয়া 

পড়ে। এই জন্যে গোড়া থেকেই ভাকে মাংসের ক্কাথ 



৩০৪ একটী নিমুদমানিয়া রোগীর পরিচয় । 

আগার ব্রাঞ্চি দিতে বলি। এক এক বারে মাংসের ক্কাথ ছু 

উস (এক ছটাক) ভার ১র নঙ্গর ব্রাণ্ডি ছু ড্রাম্ (আধ 

কণ্াচচা ) করিয়া দিতে বলি। ছু ঘণ্টা অন্তর এই নিয়মে 

মংসের কাণ আশার ব্রাঞ্ডি খাইতে দিলে রোগী বেশ চা 

থাকে । নিয়ুমোনিয়া,রোগে ভ্রাণ্ডির ড় দরকার । যে 

লোগের গোডাতেই রানী এক বারে নেতিয়ে পড়ে, সে 

নোগ থেকে ত'কে বাচাইতে হইলে তার আগে বল রক্ষা 

কলাচাই। এ না বুঝিয়া যিনি নিয়ুমোনিয়া রোগীর 

চিট্হনা করিলেন, তিনি ঠকিবেন। বিশেব, নিয়ুমোনিয়া- 

বে'গীর নল রক্ষা করিতে ন! পা্িলে তার ব্যামো শীঘ্র শীাস্ব 

কাড়িয়া যায়। প্রথম অবস্থা গেকে দ্বিতীয় অবস্থা হয়। 

তালর ত্বিতীয় অবস্থা] থেকে তৃতীর অবন্থা হয়। এই 

হইলে তোমার আশা ভরসা ফুরাইল। 

ভামার বেশ মনে আছে, একটা নিয়ুমোনিয়া রো'গীকে 

আমি. ঘোজ ১২ ওন্স করিয়া ব্রাঞণ্ডি খাওয়াইতাম । ভার 

প্রথম স্বন্নবিরাম ভ্রর (রিমিটেন্ট ফীবর্) হয়। তার পর 
তার ডবল নিযুমোনিয়া হয়। ছুই ফুল্কোরই বদি এক 

বারে গ্রানাহ ( ইন্ফ্য।মেশন্) হয়, তবে তাকে ডবল্ নিয়ু- 

মোনিয়া বলে । এ কথা এর আগেই বলিচি। এখানে 

নিযুমোনিয়। ভার স্বল্পবিরাম ভরের (রিমিটেন্ট ফিবরের ) 
উপসর্গ ধরিতে হইবে । রোগের প্রথমে তার ভাল চিকিৎসা 

হয় নাই | হইলে তার অবস্থা এত খারাপ হইয়া উঠিত না । 

সানিপাঠিক বিকারে রোগীর অবস্থা যত দূর খারাপ হইতে 
হয়, তা তার হইছিল। সেব্বাচিরে এমন কথা কেউ বলে 



কুইনাইন্ পিলের যেমন অন্ুদ, নিযুমোনিয়ার তেম্নি অন্থদ ৩*৫ 

নাই। রোজ ১২ ওন্ন 'করিয়া ব্রাণ্ডি খাইতেছে। শুদছু 

ব্রাঞ্চির বিষেতেই ও মারা যাবে । রোগের কথা এখন 

ছাড়িয়া দেও । রে.গের ভারি বৃদ্ধির সময় ধারা এই বথ। 

বলিতেন, রোগী ভাল হইলে, ত্রাণ্ডিতেই ওর জীবন রক্ষ। 

করিয়াছে বলিয়! তারাই আবার লোকের কাছে পরিচয় 

দি বেড়াইর্তে লাগিলেন। | 

আমি এ প্ধ্যন্ত যত নিয়ুমোনিয়া-রোগী দেখিছি, শুছু 
এই রকম চিকিৎস।তেই তারা সব ভাল হইয়াছে । এ 

কার্বন অব্ ক্যামোনিয়া মিক্শ্চরু । এয়্যামোনিয়া লিনি- 

মেন্ট (বলেটাইল্ লিনিমেণ্ট )। এ তার্পিণ তেলের সেক। 
আর এ কুইনাইন্। সব নিঘুমোনিয়া-রোগীকে এ এক অনু- 

দহ নিইছিলাম। কেবল ছুটাক তিনটা রোগীর খেলায় 

আর এক রকম অসুর দিতে হইইছিল। এ দুটা রোগার কথ 

বনিবার জাগে, কুইনাহন্ নিয়ুযোনিয়ার কেমন অন্ুদ, ত1 

এক বার ভাল করিয়া বলিব। 

কুইনাহন্ পিলের যেমন অস্থদ, নিরুমোনিয়ারও তেম্নি 

অস্দ। 1পলেতে চুলের মত যে সবখুব সরু সর শর 
আছে, জ্বর (বিশেষ কম্পন্ধর ) হইলে সেহ সব শির রক্তে 

পরিপুর্ণ হয়, আর সেই জন্যে পিলের আকারও বড় হয়। 

কুইনাইন্ খাওয়াইলে সেই সব শিরের খোল কমিয়া যায়। 
কাজেই তাদ্দের ভিতরে আর তেমন বেশী রক্ত থাকিতে 
পারে না। এই জন্তে, পিলের আকারও ছোট হইয়া যায়। 
নিয়ুমোনিয়াঁর প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্ দ্রিলেও ঠিক্ এ রকম 
কাজ হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনয়ার প্রথম অব- 



৩*৬ একটা নিযুমোনিয়া রোগীর পরিচয় 

স্থায় ফুক্ষোর শির গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়। কুইনাইন্ 
খাঁওয়।ইলে ফুক্ধোর খুব সরু শির. গুলির খোঁল কমিয়। যায় । 

এই জন্যে, তাদের ভিতরে তেমন বেশী রক্ত থাকিতে পারে 

না। 0 সব শির থেকে রক্ত চলিয়া গেলে, ফুক্ষোর আকার 

কাজেই ছোট হইয়া য়ায়। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়ার 

প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্ দিলেকি উপকারই হয়। নিয়ু- 

মোনিয়ার প্রথম অবস্থা জানিবার সঙ্কেত বা চিহ্ন কি, এর 

আগেই তা বলিছি। দুর্বল রোগীদেরই নিযুমোর্ণিয়ার 

প্রথম অবস্থায় কুইনাইনে বেশী কাজ করে। 

প্রথমে দু ঘণ্টা অন্তর ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ দিবে । 

তার পর, রোগীর অবস্থা অনেক ভাল হইলে রোজ তিন 
বার করিয়া কুইনাইন্ দিবে। কুইনাইন্ দেওয়ার পর 

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়। 

এখন নিয়ুমোনিয়ার অনেক রকম নৃহন চিকিৎসা হুই- 
যাছে। তার মধ্যে য়্যাকোনাইটু আর অগট দিয়া যে 

চিকিৎসা, তাতেই সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগে 

ম্যাকোনাইটের কথ। ৰলি। তার পর অর্গটের কথা বলিব । 

(১) য্যাতকানাইট নিয়মোনিয়ার বড় অস্থদ-___ 

এখানে আমার একটি রোগীর পরিচয় দিই। বছর 

দেড়েক হইল, মেডিরেল কলেজের একটি ছাত্রের নিয়ু- 

যোনিয়া হইছিল । তার বয়স ২২ বছর । শরীর বেশ হাষ 

পুষ্ট আর গু সবল। চিরিুসক তার রোগ ঠাওরাতে 

পারেন' নাই। ক্লাজেই তার চিকিৎসায় কোন কফলই হয় 
নাই । রোগীর সঙ্গে আমার বিশেষ জ্লানা পুন ছিল। এই 



তাহার পোন পর্থীক্ষা। ৩০৭ 

জান্য, তিনি খবর দিয়া অংমা।« লউয়া গ্েলেন। ভীর ষে 

শিউমোনিয়। হইয়াছে, তরি কা, গিয়া হসিতেই ভা জানিতে 

প্ালাম। (নযুমোনিয়া- হেরি রকম যন ঘন আর কষ্ট 

কপঞা নন্দন ফেলে, আর কোণ রোগে জোগীর শিশ্ধাস 

মেরকম দেখা যার না। শিরনাশিয়ার লক্ষণের হঙ্গে এ 
৭ কথ। বেশ' করিয়া রর তার পর. জ্ঞাপদান-বন্্ 
নিন ) [দয়া ভার গত ভাত পলা করিলাম । 

পারা ১৭৪র দাগে উঠিল। ঘাড়ি ধর্িরা নাড়া গুণিলাম 

ডা গতি মিনিটে, ১২০ বার পাডহেছে। তার পর ভার 

দিখাস গুণিলাম নিশ্বাস গ্রতি 1গানিটে ৬০ বার পাডিতেছে । 

নিশ্বাস এত ঘন, কিন্তু ন: রি র বেগ তত নয় এছেই 

(রোগীর নিয়ুমোনিয় হই তা ৪ ৭] পি | ৮ ন্দহ কাত পার । 

এর আগেই এ সব কথা বেশ কাঁথয়া বলিছি। তাঁর পর 

গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম । নিয়ুমোলিয়া- বেশির 
গ্রয়ের যে রকম আটা, চট্চটে আর পাটুকিলে ল হগ্চের 

রং হইয়া থানে. তার গয়েরও ডি জেই রকম দেখিলাম । 

এই সব দেখিয়া ভার শিফুবোনিয়া হইয়াছে, ঠিক করিলাম । 

শেষে রোঁগারম্ডাইন্ পিঠের নীচের দিকে গিথন্োপ দিয়া ' 
প্টানলান। কণণের কাঁছচে এক গোছ। চুল ছুটা আল দিয়া 
তন্ডে আস্তে রগ্ড়াইলে যেরকম মিহি চিচ্চিড শব্দ শুনিতে 

পাওয়া বায়, ঠিক সেই রকম শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম । 

নিযুমেনিঞার কোন্ অবস্থায় এ রকম শব শুনিতে পাওয়া 

যায়? নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় *তার পর বাঁ পিঠের 
নীচের দিকে গিথক্কোপ দিয়া শুনিলাম। সহজ মানুষের 

৭ 



৩৯৮ পরীক্ষার পর অনু ব্যবস্থা । 

নিশ্বাস লওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম । সহজ মামুষের 

নিশ্বাস লওয়ার শব্দ কি রকম ? সহজ মানুষ নিশ্বাস লইলে 

ভার বুকের মধ্যে নরম নরম এক 'রকম বেশ মিষ্টি শো-_ 

শো শব্দ গুনিতে পাওয়া যায়। একথা এর আগেই 

বলিছি। এই সব পবীন্ষা করিয়া কিস্ফির করিলাম ? 

রোগীর ডাইন্ ফুক্কোর গোড়ার দিকে প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন) 

হইয়াছে__ভ্তীর ভাইন্ দিকে নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক 

করিলাম । | |] 
এই সব পরীক্ষা করা হইলে অস্ুদের ব্যবস্থা করিলাম । 

জন্দ আর কি ? সেই কার্বণেট অব্ ফ্যামোনিয়া মিকৃ- 

শ্চর্. সেই ঝ্লযামোনিয়া লিনিমেণ্ট, সে তার্পিণ তেলের 

সেক, সেই মাংসের স্কাথ আর ত্রাণ্ডি ব্যবস্থা করিলাম । 

রোগী দু দিন এই শিয়মে অস্ত্র বিল্বদ খাইল। কিন্ত তীর 

রোগের বিশেষ প্রতিকার হইল না। রোগী মেডিকেল 

কলেছে পড়েন ৬ক বছর পৰে ডাক্তর হবেন। তার 

ভাক্তরের ভাবনা কি? নি কয নূতন নূতন ডাক্তর আসিয়া 

তাকে দেখিরা যাইতে লাগিলেন। তাদের মুখে আবার 

নুতন নৃতন কথাও গু নিতে লাগিলাম। কেউ বলিয়া গেলেন 

রোগীর ফুক্ষোয় পচনি ধরিয়াছে, আর রক্ষা নাই। দুই এক 

দানের মধ্যেই মারা যাবে । কেউ বলিয়া গ্নেলেন, আজ 

ব্াত্রেইবা কি হয় % কেউ বা বলিলেন দেরি না করিয়। 
এখনই রোগীর পিঠে বড় এক খান বেলেম্তরা বসাইয়া দেওয়া 
জাবশাযাক। ভ'গ্য ক্রমে এই সবভাক্তরের সঙ্গে আমার 
এক বারও দে; হয় নাই। তারা যা য'বলিয়া বাইতের, 



কলাকোনাইট্ যে নিযুমোনিয়ায় বড় অন্থু, তায় পরিচন্ব। ৩০৯ 

রোগীর আত্মীয় হ্বজন আমাকে তা খুলিয়া বলিতেন। নিয়ু- 

মোনিয়ার রোগীকে আমি যে সব অস্ত্র দিয়া থাকি, এখানে 

সেসব অস্দ দিয়া শেমন উপকার পাইলাম না। ভ্াক্তর- 

দের নানা রকম কথায় রোগীরও মনে তয় হইয়াছে__ 

রোগীর আত্মীয় স্বজনেরও মনে ভয় হইয়াছে । এ আবল্ডায় 

আর কোন, অস্থদের বাবস্থা করিয়া তড়িঘড়ি চটক না 
দেখাইতে পাপ্সিলে চলিতেছে না। এই ভাবিয়া নুতন 

একটা অস্থদের ব্যবস্থা. করিলাম। সে অস্থদটা নীচে 
লি খয়৷ দিলাম। 

টিংচর ম্বাকোনাইট ০০, ১১, ৬ ফোটা 

পরিফার ঠাণ্ডা জল *-" ৮** ৩ ওন্স 

একত্র মিশাইয়া একট। শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২উা দাগ কাটিয়া দেও । এক 

এক দাগ অন্বদ আধ ঘণ্টা অস্তর,উপ্রো-উপ্রি চারি বার, 

তার পর ২ ঘণ্টা শন্তর খাওয়াইতে বলিলাম । 

সকাল বেলা এই রকম 'অস্রদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 

অফদিলাম। ভার পর সন্ধার আগে গিয়া দেখিলাম যেন 

মেরোগীই নয় । গায়েঞ্ধ তাত সে রকম নাই । * নাভীর: 

বেগ সেরকম নাই। নিশ্বাসও সেরকম ঘন ঘন নাই । 

সকাল বেলা গায়ের তাত ১০৪ ছিল (পারা ১০৪র দাগে 

উঠিচিল )। প্রতি মিনিটে নাঁড়ী ১২০ বার, আর নিশ্বাস 
০ বার পড়িতেছিল। সন্ধ্যার আগে গায়ের তাত পরীক্ষা 

ক্কক্ষিলাম। পারা! ১০২র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি 
ধরিয়া দেখিলাম," প্রতি মিনিটে নাড়ী ১** বার, আর 



৩১* ক্যাকোনাইটু যে ন্য়ুমোনিজার ঝড় অস্দ, তাঁর পরিচয় । 

নিশ্বাস ৪০ বার পড়িছেছে। কোগীর গা আর সে রকর্স 

শুকুন খস্গসে নাউ । বেশ ঘাম-ঘাম আর নরম ভইয়াছে। 

গ়েরের রং “স রকম নাই, অনেক" পরিক্ষার হইয়!ছে। 

আর গয়র তত আটা আটাও নাই । হালেন।ইটের কি 

আশ্চধ্য শক্তি! ১২ ঘণ্ট'র মধোউ রোগার অবস্থ। এত 

ভাল রী 1 ব্যাকেোনি ইট খাউয়া রোদার ঘাম ভজতোজিল। 

তাকে ভাল গ্রহ কিয়া দিক আসেন তা না বুঝার! 

বা বুঝিতে না পায়া হোগার আত্্রীয় স্বজগনকে বলিষা 

গেলেন, “এ সোক্ষা খাম নয়-এক।ল্ খাম । তই ঘ মেতে 

রোদীর দক্ষা নিকেশ। ভীবা এই কথা বলিয়া চলিষা 

গেলেই নি গিয়। উপস্থিত হইলাম | রোগীর অবস্থা ঘন 

কোনও উপাল নাউ । মগ (রাগী জারা নাকি বাসার 

রানি তাপিরা নার নস সি গিরা এই সব কপ! বলিব । 

আর োঁনও আচ লাই দত ঢারি দাশের মাধ 

আরোগ্য হইলেন, খন ভারা তন লেন ৬কনারে গা 

থেকে পড়িলেন। আম মোর এই রকম ভাল আপস্কা 

দেখিয়! ভার দেরি ন' বিঘা উৎনই ভাকে দশ গ্রেন 

কুত নাইন থাকার! দিলাম । আর দু পানে দশ প্রন 

করিয়া বিশ খ্রেন বুইনাতন্ দিতে বলিভশুন | ভাগের কত 

মাঃসের ক্কাথ তার ক্রোধ দিতে বললাম । ম্যাকোনাইট 

মিক্শ্চর ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর দিতে এলিনা । এই সব ব্যবস্থা 



' ক্বাকোলাইট যে নিযুযোনিয়ার বড় অস্গ, ভার পরিচয়। ৩১১ 

করিয়া আর রোগীকে খুব ভরসা দিয়া চলিয়! আসিলাম । 

তার পর দিন সকাল বেলা গিয়া! দেখিলাম, রোগী বেশ 

স্ক্তির সঙ্গে কথা বাত্বী কহিতেছেন। গায়ের তাঁত পরীক্ষা 

করিম! দেখিলাম, পারা ১০০র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি 
ধরিয়া গুণিলাম প্রতি মিনিটে নাড়ী ৮০ বার আর নিশ্বাস 

৩২ বার পড়িতেছে। গয়ের প্রায় শাদা হইয়াছে, আর ওর 

আটাও ঢের কমিয়। গিয়াছে। কালি তিন বারে যেমন 
'৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিইছিলে, আজিও তেমুনি তিন বারে 

৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিবে। য্যাকোনাইট্ু মিকৃ্শ্চর আজি 

কেবল তিন নার খাওয়াবে। মাংসের ক্কাথ আর ব্রাঞ্চি 

বেমন চলিতেছে, তেম্নি চলিবে । এই সব বলিয়া আমি 

বিদায় হইলাম। তার পরদিন সকালে গিয়া দেখিলাম, 

রোগী বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলাম, গায়ের তাঁত, নাড়ীর বেগ, আর নিশ্বাস প্রায় 

স্বাভাবিক হইয়াছে । অন্থদ আর পথ্যের ব্যবস্থা ঠিক সেই 
রকম রাখিতে বলিয়া বিদায় হইলাম । আর ছু তিন দিনেই 
রোগী সচ্ছন্দ*হইল। গায়ে হিম বাত লাগাইবে না। সর্ববনধ! 
ক্যানেলের পিরাণ বা জামা গায়ে দিয়া রাখিবে। এক 

সালের মধ্যে সান করিবে না। ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত রোজ 
তিন বারে ৫ গ্রেন করিয়া ১৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইবে। 
কোন পরিশ্রমের কাজ করিবে না। আর কোনও রকম 
'ভ্যাচীর করিবে না _-এই সব উপদেশ দিয়া আমি শেষ? 
বিদায় লইলাম 

লর্ল [রাক গান্ছহ লাণাকানাইট যেমন ব্যবস্থা, হার্বাল 



৩১২  জর্গটু ষে তার চেয়েও ভাল অন্ুদ তাঁর পরিচয়। 

রোগীর পক্ষে তেমন নয়। এ কথাটা খুব ঝেন নে 

থাকে। 

(২) অগ্গটু অন্ রাইও নিয়ুমোনিয়ার বড় অস্ুদ__আমার 

এক জন উড়ে চাকর ছিল । তার নাম বীরু। বয়ন ২৫ 

বরের কম নয়। প্রায় বছর খানেক হইল লে আমার সঙ্গে 

কোন স্থানাজ্তরে গিহছিল। সেখানে যাইতে পথে সন্ধ্য। 

হয় । সন্ধ্যার পর একটা বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার 

সময় সে ভারি ভয় পায়। একথা তখন সে জামাকে 

কিছুই বলে নাই। বে রানে সেখানে গেছিলাম, তার পর 

দিন তার জ্বর হয়। জ্বর বড় বেশী হয়নাই | ১০। ১৫ 

গ্লেন কুইনাহন্ খাইয়াই বেশ শ্রস্থ হয়। তার পরেই তাঁকে 

কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিতে হয়। সহঞ্জ 

শরীরে সে ষে রকম কাজ কম্পন ও স্রানাহার করিত, কলি- 

কাতায় পৌডিয়াও সে ঠিক সেই রকম কাজ কম্পন ও ক্রানা- 
হার করিতে লাগিল । রোজ বৈকালে তার স্বরভাৰ হইত, 

তবুও কলের ঠা জলে স্লান করা কামাই দিত না। ড্ুই 
স্কিন দিন্ব এই রকম অত্াণচার করিঠেই ভারি স্বরে পড়িল.। 

এক দিন সকালে খুব কম্প দিয়া ভর আসিল । এক দিনের 

জ্বরেই বীর এক বারে নেতিয়ে পড়িল। স্তরের ধমকে এক 
নারে কাঠি কাটিতে লাগিল । খুকু খুকু করিয়া কাশিতে 

লাগিল, আর আট আটা. জ্াল্চ্যে গল্পের তুলিতে লাগিল । 

এই রকম গচষের উঠ! দেখিয়া তার খুড় ভয় পাইয়া ামাকে 

খহয দিল। তারা দুইঃখঢ় ভাইপোতেষ্ট আমার বাড়ীতে 

কাজ কুরিভ। এরই মধ্যে বীরুর যে এমন ব্যামো হইয়াছে, 



অর্থট যে তার চেয়েও ভাল অনগুদ, তার পরিচয়। ৩১৩ 

অমি তা জানিতাম না। তার খুড়র মুখে শুনিয়া হখন 

সব জানিতে পারিলাম। অমন কম্প দিয়া স্বর আসা, আর 

ও রকম গয়ের উঠার কথা শুনিয়! নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে 

ঠিক করিকনা তাকে দেখিতে গেলাম । প্রথমে ঘড়ি ধরি্কা 

হাত দেখিলাম, * নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৩০ বার পড়িতেছে। 

তারপর তার 'নিশ্বাস গুণিলাম, নিশ্বাস গ্রাতি মিনিটে ৬৫ বার 

পল্ডিতেছে । তাঁর পর তার গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখি- 

লাম।' গয়ের ষেন এক বারে জিউলির আট আর তার 

রং ঠিক যেন ইটের গুড় কিন্া মর্চোর মত। এই সব লক্ষণ 

দেখিয়া তার নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে কি না, ঠিক করিবার 

জন্যে তাঁর [বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোনও দরকার 

ছিল না। তবে একটা ফুক্ষোর প্রদাহ হইয়াছে, কি ছুটরই 

হইয়াছে, আর নিঞুমোনিয়ার কোন অবস্থা, গুছু তাই জানি 

ৰার জন্যে ভিথক্ফোপ্ দিয়া তাধু দুই পিঠের নীচের দিক 

পরীক্ষা করিয়। দেখিলাম । কানের কাছে এক গোছ। চুল 

তুই আছুল দিয়া মানতে আস্তে রগৃড়াইলে যে মিহি চিচ্চিতভ 
শব শুনিতে পাওয়া যায়, তার ছুই পিঠেই ঠিক মেই রকম 

শব্ধ শুনিতে পাইলাম । এতে কি ঠিক্ কররিলাম। ভার 

ছুই ফুক্কোরই গোড়ার দিকে প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন্ ) হই- 

যাছে, আর নিয়ুমোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা । ছুই ফুন্যোর 

গ্ুদাহুকে ভাক্তরেরা ডবল্ নিয়ুষোনিয্লা বলেন+ এ কথা 

এর আগেই বলিছি। গুদাহ অর্থাৎ ইন্ফ্যামেশন্ কাকে 

ৰলে, ২০*র পাতে তা বলিছি। | 
নিযুমোনিয়ার রোয়ীকে সচরাচর যে সব জন্ঘ দিয়া 



১৪ অর্গট ষেতার চেয়েও ভাগ মন্থুগ, জার পরিচয় । 

খাকি, একেও সেই সব অশ্রদ দিলাম । সেই কার্ববণেট 

জন্ যামোনিয়! দিক্শ্চর খাইতে দিলাম । সেই লিনিমেণ্ট 
বুকে, পিঠে, পাঁজরে মালিশ 'করিতে দিলাম । বুকে, 

পিঠে, পাজরে তার্পিণের সেই রকম করিয়া সেক দিতে 

বলিলাম । কুইনাইন্ খাণ্য়াইবারও সেই রকম ব্যবস্থা 

করিলাম । রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে মাংসের কা 

আর একের নম্বর ত্রাপ্ড নিয়ম মত দিতে 'বলিলীম। 

পৌষ মাসের শীত, খুব গরমে রাখা ভারি দরকার । ' এই 

জদ্যে ঘরের মধ্যে যেখানে বাতাস না লাগিতে পারে, 

সেই খানে রাখিয়া তার সেবা প)শ্াধা করিতে বলিয়া! 
দিলাম। ফল কথা, তার চিকিত্সার কোনও ক্রুটি হইল 

না। কিন্তু তার রোগ ক্রমে না কমিয়া দিন দিন বরং 

বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। রোগী ধার পর নাই কাহিল 

হয়া পড়িল। যেমন হাপ, তেমনি কাশি। হাপানিয় 
সঙ্গে আবার গোংড়ানি। নিয়ত চোক্ বুজিয়া কেবল 

গোংড়াইতহে লাগিল। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে 

লাগিলু। আর মাঝে মাঝে বিছানার ,কাপড় ' টানিতে 
লাগিল। গয্নের যা উদ্ভঠিতে লাগিল, তা এক ৰারে রক্ত 
সাথা । 'এরফম গয়ের দেখিয়া কি বুঝিলাম ? ফুক্ষোয় 
বত দূর :রত্তং জমিতে হয় তা জমিয়াছে, এই বুঝিলাম । 
এ চিকিৎসায় রোগীকে কখনই বাঁচাইভে পারা 
যাবে না, এই মনে করিয়া আর একটা অন্দর 
ব্যবস্থা করিলাম। সে জস্থদচী নীচে লিখিয়া 



আর্গটের আংশ্র্যা শির পররচয়। ৩১৫ 

লিকুইড একী অব্ অর্গটু ৩ ড্বাম্ 
টিংচর ডিজিটেলিস্ ৮০, ঠা ১ ডাম 

সিনেমন্ ওয়াটির্€ দারঠিনির জল) ১ ৩ পন পুরাইরা 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গাঁয়ে কাগজের ৬ট1 দাগ কাটিয়া দেও [ এক 

এক দাগ আসক দু ঘণ্টা অন্তর গাওয়াইতে বলিলাম । গায়- 

রে বং যত ক্ষ না শাদা হবে, তত ক্ষণ এই শিয়মে আহাদ 

খাওয়াইবে। শয়েরের রং শখ হইলে পর রোজ ছু বারের 
বেশী অস্ুদ খাঁওয়াইবার দরকার নং । 

অর্গটের কি আশ্চর্ধা শক্ত! চার পাঁচ দাগ তাসদ 

খাঃঙ্চেই তেমন যে রক্ত-মাথা গয়ের, জগ আদ শীদা হন 

গেল। গয়েরে রক্ত থাকিল না বলিলেই হয়। শ্ুছু 

গরেরের রং ফিত্রিল এমন নয। সেড সঙ্গে সঙ্গে হাপ, 

কাশি, গোংডানি, ভূল-বকা, বিবজ্ালার কাপড় টানা এ 

সনও ক্রমে ত্রমে ভাল হহল। তাঁর পর দিন সবলে 

উত্ঠিরা দেখিলাম যেন সে রোগীই নয়। গরের এক বারে 
প্রকার হউয়] গিয়াছে । ভাতে ককের লেশগু নাভ । 

ঠাপ নাই বলিলেও হয় । আর সহজ বেলার মন্ত* চাভিকা]' 

রহিয়াছে ।* বল্সিতে গেলে অর্গটু খাইয়া ২৪ ঘন্টায় মাধ 
তেমন মর! রোগী জীয়ুন্ক হইল । এহেই বছিতৈজি, নিয়ু- 

মোনিয়ার ধেমন অন্থদ অর্গট, তেমন আন্তদ আপ নাই । 
ফল কণা, অর্গটে নিয়ুমোনিয়া যত শীত সারে, নার ০কোনও্ 

অন্থদে তত শীত্র সারে না। এপঞ্ন্ত যত গুলি নিষু- 

মোনিয়া.রোগীকে *অর্গ টু দেওয়া হইয়াছে, তার একট ৪ 



৬১৬ রব ই যে নিযুমোনিক়ার সাঁর কুক্ধে। থেকে রক্ত উঠার আশ্চর্য) অঙ্গ 

মং4 পড়েনাই। রোগও পুরাণ হয় নাই। আর ফুক্কো- 

তেও ক'ন রকম দোষ থাকিয়া যায় নাই। এর আগেই 

ৰলিভি .ঘ. লিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বায়ুকোষ আর 

ভাব লাগাও খুব সরু বাযুনলিগুলির ভিতরে খুব আটাল 

এক রকম জিনিশ জমে । অর্গট্ খাওয়াতে আরম্ত করার 

গর £স জিনিশ আর সৃষ্ট হইতে পারে না। অর্গট খাও- 

রাইবার আগে যা জমিয়াছে, ভা পধ্যন্ত ক্রমে ক্রমে পঘিয়! 

বাত্ন। রোগের সূত্রপাতে অগট্ দিতে পারিলে অনেক 
জারগ'য় নিয়ুমোনিয়। ভাল করিয়া শ্টিই হইতে পারে না। 

এ শ্রতদ রোগীকে খাওয়াইলেও যে ফল, চামড়ার নীচে 

পিচ্কিরি করিয়া দিলেও সেই ফল। রোগী অনুদ খাইতে 

গ রিলে তাঁর চামড়ার নীচে সন্তদ পিচ্কিরি করিয়া দিবার 

(কোনও দরকার নাউ । অর্গট্ নিয়ুমোনিয়ার বেমন অস্দ, 

ফক্ো থেকে রক্ত উঠার তেমনি অনদ। ফুক্কো থেকে 

রক উঠাকে ডাক্ররেরা ভিমপ্টিস্স্ কোশিয়া রক্ত (তোলা) 

ৰলেন। তার পেট খেকে রক্ত উঠাকে তারা হিমিটিমিসিস্ 

(রক্ক বঙ্গ) বলেন। এ দুই রোগেই মুখ পিয়া রক্ত উঠে । 

এর পর এ সদ কথা বেশ করিয়া বলিব । অর্গট ভাড়। 

ৰঁরুকে রোঙ্গ দ্ধ বেলা ১০ গ্রেন করিয়া ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ 

দিভাম | আর মাংসের ক্াথের সঙ্গে এক এক বারে ২ ড়াম্ 

করিয়া একের লরর ব্রাণ্ডি খাইত। এছাড়া তাকে হার 

কোনও অন্ুদ গ্লেওয়। হায় নাই। মালিশ পর্য্যস্ত ও করিতে 

ইয় নাই। নিয়ুম্ধেনিয়ার এমন সহঙ্জ চিকিৎসা আর বাউ। 

শুদু সহঞ্জ নন্ল, এত ফলও ন্সার কোন চিকিৎস'য় পায়! 



ডিজিটেলিন্ আর শুগাঁর অব জছ্ও নিযুমোনিয়ার ভাল অস্থা ৩১৭ 

যায় না। যাঁকোনাইটও ইহার কম অস্রদ নয়। ছৰে 

বোগী বড় কাহিল হইয়া পড়িলে, তাকে য়াকোনাউট দেওয়া 

যায় না। ছুর্ববল রোগীকে য়া'কোনাইট খাওয়াইলে উপ- 

কারের চেয়ে অপকাঁরই বেশী হয়। তবেই, য্যাকোনাইট 
কেবল খুন সবল রোগীরই অন্ুদ জাঁনিয়া রাঁখ। এ কথা 

এর আগেই 'বলিচি। নিয়ুমোনিয়া রোগে বোগী শীত 

ভারি কাহিল 'আর কাবু হইয়। রা । এ ছাড়া, রে?াগর 

ূত্রপান্তেই রোগীর চিকিতসা করা। আমাদের দেশের চিকিত- 

সকদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। কাজেই, সব জায়গায় ন। 

হোক্, প্রায়ই য়াকোনাইট দিবার সময় উৎরে গেলে তবে 

চিকিৎসককে নিয়ুমোনিয়ার রোগী গিয়া দেখিতে হয় । এই 

্রন্যেই বলিতেছি যে. সব দিক্ ধরিতে গেলে অর্গটের চেয়ে 

নিযুমোনিয়ার ভাল অস্থদ আর নাই। 

ভিজিটেলিস্ নিয়ুমোনিয়ার ল্লার একটী ভাল অনা, 
এই জম্যে বীরুকে অর্গটের সঙ্গে টিংচর ডিজ্িটেলিস্ দ্রিই- 
ছিলাম। 

ফাাসিটেটু আব্ লেড্ও নিয়ুমোনিয়ার কম অন্রদদ নয় । 
যাসিটেটু অব্ লেড্কৈ শুগার্ অব লেড্ও বলে। দুর্বল 

রোশীদের পক্ষে এ অন্থ্দটী খুব ভাল । ছেলেদের নিযু- 
মোনিয়ার এ বড় চমণ্কার অন্ুদ। এক বছরের ছেলেকে 

আধ গ্রেন্ শুগার্ অব্ লেড্ দুই তিন ঘণ্টা অস্থুর দেওয়! 
যাইতে পারে। শুগার্ অব্ লেড্ রোগীর অনেক যন্ত্রণা 
নিবারণ করে। যদি বল তবে বীরু চাকরকে শুগার্ অৰ্ 
লেছ দেও নাই কেন? অর্গট আর ডিজিটেলিসের লয়ে 



€১৮কার্ধীনেট হব্ রাদোনিক়্ার সঙ্গে শুগাধ্ অব্ লে” দে ওয়া নিষেধ 

গার অন লেছ দিতে ত তার আরও বেশী উপক্ষার হইত। 

তাকে গুগার আদ হেড দিই নই ভার কারণ অ.ছে। সে 

ঘ্পাগে কার্বাতেটে ভাল প্ফোোনয়া খাইয়াছিল | বে রোগীকে 

কার্বণ্টে আহ্ রব দের যয়ে, তাকে গুগ।র অব্ ৮ 

চি, 

লেছ দেওয়া বার হা! দিলে তার শুলাবেরনা সিরা 

উপস্থিত হয়। 1৯ আপু যামোনিয়া আর শুগ;র্ ভৰৃ 

লেড একত্র টি; তিন আস লেড হয় । এই কার্বব- 

ণেই অব লেড, "04 বেল সনিয়া দেয়।  ৬ই, জন্যে বীর 
চাকরকে শুগারু তল 21৬, দিই নাই | তার ব্যামোর 
গোঁড়ায় যদি অর্গট দি তান, ভবে অর্ টু গার ডিজিটেলিসের 

সঙ্গে শুগার্ অব লেডও দিচাক্স।  অগ্গুটু আর ডিজিটেলি-, 

সের সঙ্গে শুগার্ জপ. লেড় এক এক বারে দেড় গ্রেন্ 

করিয়া দেওয়া যায়। কোন পোগের বদি ছু তিনটী ভাল 

অস্থদ জানা থাকে, তলে তাক দিলে যেমন উপকার 

হয়, গুছু একটা অন্রকে হেখন উপকার হয় না। এই 

মনে কর, পিলে-জ্বারের বু$লাহন্ (যমন অন্দর, সল্ফেটু অবৃ 

আয়র্ণও (হীরেকশ) হেমান ভন্দ। এই জন্যে শুদু 

ক্ুইনাইনের চেয়ে, কুইগাইন্ ভার অল্ঠকট আয়ণ (ভীরে 

কশ) একত্র দ্বিলে পিলে জ্বরে বেশী উপকার হয়। গ্যালিক্- 

স্নটাসিড্, সল্ফিয়ুরিক্ য্যাসিড দুই-ই পেটের ব্যামোর 

আন্দ | ংদ্রই অন্থদ এক লঙ্গে দিলে যেমন উপকার ভয়, 

শুদু গ্রালিক্ ঝ্যানিড কি সল্ফিয়ুরিক্ ধ্যাসিভ্. দিলে 
তেমন উপকার হয় না। আফিংও পেটের র্যামোর খুব 

্ঞল অস্থদ্দ | এই জন্যে, গযালিক্ ক্যার্সিড, আর সল্ফিয়ুরিকু 



১টা অস্থদের চেয়ে ২1০টা ভাল অনু একত্র দিলে বেণী কল হুর ৩১৪ 

রাাসিডের সঙ্গে টিংচর ওপির়াই (আফিডের জ্ঞারোৌর ) 

দ্বিলে আরও বেশী উপকার হয়। তাতেই বলিতেছি, কোন 

রোগের ব্যবস্থা করিবার সময়, সে রোগের যত গুলি ভাল 

অন্রদ কাছে, আগে মনে করিবে। ভার পর যে কয় 

অনুর এক সঙ্গে দিলে অস্থদদের গুণেরও তফাত হয় না, 

রংও খারাপ "হয় না, নেই কষ্ট অন্তদ একত্র দিবে॥ এ 

সন ভাল করিরু জানিতে হইলে, দের বিষয় ( মেচিরিয়া 

ম্লেডিকা ) ভাল করিনা পিতে হষ। পাড়ার য়ের ডাকত র- 

দের জগ্যে মেটির্রিঘ্। মেডিক। এক খানি শীপ্রই লিখিব। 

যদ্দি বল দুটী ঠিনটী অন্ুদ একত্র দিবার আবার বাসা 

কি? এক এক প্রেস্কুপ্শনে (ব্যবস্থাপত্রে) পীচ সাতটা 

অস্ুদও ত একত্র দেওয়া বায় 1 ভাবায় সত্য। কিন্তু মলে 

করিলেই তে সে অতুদ দুট প্টাঁচট! এক সঙ্গে দিতে পার 

না। এমন অনেক অহুদ আড় একক মশাভিলে ভাদেব 

গুণের ব্যতায় (তফাত) হয়! আশার কখনও খখনও 

রংও খালাপ হইয়া! ঘায়।* ৬হ *. বলিডি, যে দোখীকে 

কার্বলেট অবৃ-য়যাসেনির। দেওয়। যায়, তাক শুখগার অব. 

লেড্ দেওয়া যায় না । দ্দিলে তার শুল- বেদনা ধরে.। কার্বৰ-. 

নেট আব. ক্যামোনিয়ার সঙ্গে যদি শুগারু অব. কেড্ ব্যবস্থা 

কর, 'তবে তোমার রোগাকে অহ খাওয়ান হবে না, শৃল- 
রোখ তত্র ক্ষর্রিস্থা তার পেটের মধ্যে দেওয়া ,হৰে। তাব্র 

পর, জনুদের 'রং খারাপ হওযার দৃষ্টান্ত দিই.। দল্ফেট 

গব্ আর ('হীরেকশ ) রি চিংচর *ফেরিমিগ়ুরিয়েটিসে 
সঙ্গে বদি'র্টংচর ক! ভিকক্শন্ নিংকোনা দেও, তবে .অসুঙ্গ 



৩২* নিযুমোনিষ্কার তিনটা অবস্থ। পৃথক, চিকিংদা তেখন পৃথক নহ 

ত হবে না, লিখিদার বেশ কালি তয়্ের হবে । গুছু সল্- 

ফেট অব্ আরর্ণ টিংচর ফেরিমিয়ুহিয়েটিস্ বলিয়া নয়, 

লোওয়। থেকে যত অন্দর তয়ের হয, গাহুড়। কষা অহুদ্দের 

সঙ্গে মিশিলেহই এ রকম কালি তয়ের হয়। এতেই বলি- 

তেঠি, থে সে অস্রদ মনে করিকেই একত্র দেওয়া বায় না। 

নিযুমোনিয়ার ঠিলটী অবস্থা পৃথক্ পক সত্য । কিন্ত 
ধরিতে গেলে চিকিত্সার ব্যবস্থা সে বলকম পৃথক্ পুথক্ নয়। 
কেন না রোগী হুর্ববল হইয়। পড়িলে নিযুমোনিয়া রোগে 

যত বিপদ্, এত আর কোন রোগেই নয়। এই জন্যে যে 

উপায় হোক্ তার বল রক্ষা! করিবে । বল রক্ষা করিবার 

উপার আর কি? নিয়ম করিয়া বলকারক আহার দিলে 

রোগী বেশ চ!ঙ্গ থাকে আর বল বুদ্ধি হয়। বলকারী 

আহরের মধো দুধ আর মাংসের কাথ রোগীর পক্ষে যে সৰ 

চেয়ে ভাল তা এর আগে,অনেক বার বলিছি। রোগীকে 
চাঙ্গা ধাখিণার জন্যে কার্ববণেট অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের 

সঙ্গে একের নম্বর ব্রা্থিত দেওয়া চাই-ই। তা ছাড়া, 

কখন কখন (অর্থাৎ রোগী বেশ দুর্বল হইয়া পড়িলে) 

'ছুধের চক্েই হোক্, জলের স.জই হোকু, জর মাংসের 
ক্কাগের স্গেই হোকু ছু ঘণ্টা ভন্তর এক কী।চচা (৪ দম) 

করিয়া একের নশ্বর ব্রাণ্ডি পিবার দঃকার হয়। একথা 

এর আ£গই বলিছি। ছিিতীয় অবস্থায় কেহ কেহ ব্নস্তর! 

রসাই?। থাকেন। কিন্ত বেলস্তঝয় উপকার চেয়ে অপ- 
কলার বেশী। যাঞেনিয়া লিনিমে্ঠ মালিশ করিলে আর 

তাপিণের সেক দ্িলে যখন সেই কাজ হব, তখন বেলস্তরা 



নিরুনোনিরা রোশের চিকিৎসা। ৩২১ 

বিগ্রা রোগীকে মিগ্গানিছি কষ্ট দিবার কিছু দরকার নাই। 
বেগস্তরায় প্দ্ধ কষ্ট নয়, বিপদ আছে। রোগী তাতে 

আর কাহিল আর কাবু হইয়া পড়ে । কুইনাইন্ নিয়ু-. 

গোনিয়ার সকল অবস্থাতেই দেওয়া যায় । আমি ত বলি 

কুইনাইন ম্যালেরিখ়'জ্বরের যেমন অহ্দ, লাসনিগ 

ডেমনি অশদ। 

নিযুমোনিশ্নাওর তৃতীয় অবস্থার ফামোনিযা, ভ্রাপ্ডি 

প্রভৃতি টিমুসেন্ট '( উত্তেক্গক ) অন্রদের যত দরকার, এত, 

আব কোনও অবন্ার নয। কেন, তা কি আর বলিতে 

হবে £ তৃগীত অনস্থার রোগীকে যে. বাচাইয়া রাখাই 

কঠিন। কাজেই গ্রিমুংলপ্ট (উত্তেজক) অস্্দ তাকে 

মুহমূক দেওয়া] চাঙ্গ। এ অবস্থায় ডাইপ্িযুট ফস্ফরিক্ 

ফ্যাসিঢের সাঙ্গ কুউনাইন, টিংচর ফেরিমিযুরিয়েটিস্ আর 

ক্লোরেট অব্ পটাশ দিলে খুব উপকার হয়। এ সব অস্ুদ 

একত্র কেমন করিয়া দিতে হয়, শীচ তা লিখিয়া দিলাম । 
কুহইনাহইন ৩৬ গ্রেন্ 

চিংচর ফেরি! ু রিয়টস্ রঃ ২ ডাম্ 

ভাইলিকুট কশ্কারক্ ফযাসিড, টু ২ ভ্শম্ 

ক্লরট অব্ পট ... *০* [২ ভশম্ 

ইন্ফিযুশন্ কোয়াশিয়া রঃ ১২ খন্স পুরাইয়া 
একত্র মিশাইয়] একটা শিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ১২ট। দাগ ক'টিয়া দেও। এক 
গ্রক দাগ রোল ৩। ৪ বাগ খাওয়াইবে। 

রোগীর নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হইলে নীচে যে টি 
পিখিয়া দিলাম, সেই জন্থুদটা খাইতে দিবে। 



৩২২ নিযুদোনিয়ার সকল অবস্থাতেই কুইনাইগ্ ছে ওষ্া ধায়। 

লাইকর সোৌভী ক্লৌরেটি (ক্লুরিনেটেভ, সোভার জল) ১১ দেড় ভাস 

কপুরের জল ( ক্যাম্কর্ ওয়ার) ০০ চা তন্স পূরাইকা 

একজ্ মিশাইর়। একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 

গ্রক দাগ রোজ ৩ বার খাওয়াইবে। এ অস্রদে দুদী উপ- 

কার করে। শিশ্বাসের দুর্গন্ধ শুধরে দেয়। আর রোগের 

ফাগ কিরাইয় দেয়, 

এই সৰ অনুদের সঙ্গে রোগীকে কড্লিবর্ অইল্ দিলেও 

খুব উপকার হয়। 

ফুটন্ত গরম জলে কুয়েসোট, কার্ববলিক্ ফুযাসিভ, কিচ্ছা 

ভার্পিণ ঢালিয়! দিয়া সেই ভাব নিশ্বাদের সঙ্গে লইলে খুব 

উপকার হয়। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ কমিয়া যায়। ছুতিন 

স্ষপ্টা অন্তর এই রকম করিয়া ভাব লইবে.। এক এক বাৰে 

১৫ মিনিট ধরিয়া ভাব লইবে। 

এর আগেই বলাছ, নিয়ুমোনিয়ার সকল অবস্থাতেই 

কুইনাইন্ দেওয়া যায়। শুদু দেওয়া] বায় বলিয়া নয়, দিলে 

বিশেষ উপকার হয়। কুইনাইন্ বেশী করিয়া খাওয়াইলে 
নিশ্বাসের দুর্গন্ধও কমে। রোক্ধ ৩। ৪ বার করিয়া কুই-- 
নাইন খাওয়াইবে, আর এক এক বারে ১*। ১৫ প্রোন 

করিয়া কুইনাইন দিবে । রোগীকে চাকা রাখিবার জন্যে, 

মে বত পরিপাক করিতে পারিবে, তাকে তদ্ধ যাংসের ফ্কাথ, 

দুধ জার একের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবে । 

নিঘ়ুমোশিয়া রোগীর চিকিৎসায় জার একটা কথা 

বিশেষ করিয়া মলে ব্লাথা চাই।- সে কথাটা এখনও পর্য)ঝ্ঝ 



নিগুষোনিয়ার রোগীকে তুর পারিবে স্থির রাধিবে। ৬৯৩ 

বলি নাই। রোগীকে যত দূর পারিবে, স্থির রাখিবে। 

এ রোগে রোগী যত স্থির থাকিবে, ভার পক্ষে ততই ভাল । 

বারে বারে উঠ্ বোস্ করা, কি বিছানায় এ পাশ ও পাশ 

করা এ রোগে যেমন নিষেধ, এমন আর কোনও রোগে 

নয়। অনেক রোগী শুইয়া অস্থদ খাইতে চায়না । যত 

বার অস্থুদ খাথ্ে, তত বার উঠিয়া বসিবে। এতে ৫ কত 
দোষ, তা গৃহস্থেরা ত জানেনই না, অনেক চিকিত্গকেও ভা. 

জশনেন না। সামান্য ত্বর জাড়িতে এ রকম করিলে বিশেষ 

সথানি'নাই | কিন্তু নিয়ুমোনিয়া রোগে এটা ভারি নিষেধ । 

শুদু নিয়ুমোনিয়া বলিয়া কে; ফুক্কো কি হৃশুপিণ্ডের যে 

কোন ভারি যোগে রোগীর শ্মির থাক। ভারি দরকার । হৃত- 

পিগুকে ইংরিজিতে হার্ট বলে। একথা এর আগে অনেক্ষ 

বার বলিছি। অন্ুদ খাইবার জন্যে উঠিয়া বস দুরে থাক, 
প্রশ্নার 'বাহ্যে. করিবার জন্যেও উঠিয়া বসিবে না। শর! 

ধরিলে বিছানায় শুইয়! রোগী সহজেই প্রশাৰ করিভে 
পারে। কিন্তু শরায় তেমন সহজে বাহে করিতে পারে না। 

এই জন্যে, তার বিছানায় জইল্ রুথ্ পাতিয়া দিবে । তার 
বাসের পীড়া হইলে অইল্ ক্লুথের উপর ছেঁড়া স্য:ুক্ড়া বা. 

কোন্তা (পাট) বিদ্বাইয়া দিবে। সে শুইয়া এই ছেঁড়া 
স্তাক্ড়া ৰা কোন্ঠার উপর সহজেই বাহে করিতে পারে । 
বাস্থে করিবার সময়ও সে শরায় প্রশ্াব করিতে পারে। 
তার পর সেই ম্যাক্ড়া বা কোষ্ঠা সুদ্ধ ময়লা উঠীইয়া লইয়া! 
ভিজে ম্যাক্ড। দিয়। অইল্ ক্লথ্ মুচিয়! ফেলিলেই সব বেশ 
পরিদ্ধার হইয়া স্্রায়। .এষন সর রোগীর. বিছান। পরিষ্কার 



৩২৪ রোগীয় বিছানা পরিষ্কার রাখিবার জন্তে অইল রূপের দরকার। 

রাখিবার জন্যে অইল্ ব্লুথের ভারি দরকার । উপরে অইল্ 

ক্লথ পাতা থাকিলে কোন রকমে বিছান। ভিজিয়া বাষ্টবার 

জো থাকে না। অহল্ ক্লথ্ ফুডিয়া ভার, নীচে জল যাইতে 

পারে না। এই জন্যো, অইল রব্লখের উপর কোন রকম 

নোংরা হইলে, জল দিবা কি ভিজে ন্তাক্ড়া দিয়া তা বেশ 
পরিক্ষার করিতে পারা যায় । তাতে ্ছানার কাপড় চোপড় 
ভিজিবার কোন ভয় থাকে না। যেমন মোম জমা, অইল্ 

প্ুখও তেমনি এক রকম তেল-জমা । অইল্ ক্ুখ অনেক 

রকম । ভার মধো কাল রঙের অহল্ কৃধই সব চেয়ে ভান্স ॥ 

কাল রঙের অইল্ কুখ্ বেশী টেকে । আর আর বে সক 

রাপ্ের অইল্ কৃ আচে, তাঙ্কের উপরকার চাল জায়গায় 

জায়গায় শীত্র উঠিয়া যাঁয়। অইল্ কৃথের ছাল উঠিয়া গেলে 

সেবার কোন কাজে লাগে না। তার উপর জল দিয়া 
ছ।র পরিক্ষার করা ষায় না। জল দিয়া পরিষ্কার করিতে 

গেলেই নীচে কার বিচ্ানার কাপড ছোপড় সন ভিজ্িয়া যায় । 
খইল্ লখধ যেমন দরকারি, তাঁর দাম কিন্তু হেষন বেশী নয় ॥ 
এক গজ অইল্ কের দাম বড় জোর পাঁচ সিকা € ১1০) 

'স্ধাইল্ কুখের বহরও খুক। এই জন্যে আখ গজ কিনিলেও 

চলে। আইল্ কৃখ্ দিয়া রোগীর সব বিভানা চঃকিয়। দিবার 

দরকার নই , হাতে অনেক খানি অইল্ কুখের দরকার । 
গরিবেরা' খত খান অইক্ু কখের দাম পাকে কোথায় ? 
রোগীর কেধল কোমন আর পাড়া অইল্ কধের উপর থাকে, 
এমনি জৃত বরাড় ফি বিভানার তত টুকু অইল্ কৃথ্ দিয়া 

চাকিয়া দিনে । অহল্ হু €.হলিকাতার বড় বাজারে কিনিজে 



নিয়ুমোনিয়া রোগীর ঘর দিন রাত সমান গরম রাখায় উপায় । ৩২৫ 

পাওয়া যায়। আজ কাল্ ছোট খাট শহর জাঁয়গাতেও 

পাওয়া যায় । ছোট ছেলে পিলে বারে বারে প্রস্রাব করে। 

এই জন্তে তাদের .বিভানা পরিষ্কার আর শুকনো রাখা বড় 

শক্ত । ছুর্গন্ধ নোংরা, আর ভিজে বিানায় শুইয়াই আমা- 

দের দেশের বার আনা ছেলের ব্যামে। হয়। এই জন্যে, 

ছেলেদের বিছণন! পরিষ্কার আর শুকনো রাখিবার জগ্মেও 

অইল্ ক,খের ভারি দরকার । 

* নিয়ুমানিয়ার পোগীকে স্থির রাখা যেমন দরকার, তার 

ঘক়্'দিন রাত সমান গরম রাখাও তেমনি দরকার । তাপ- 

মানযন্ত্র (থণ্মমিটর) দ্ধ রকম। রোগীর গায়ের তাত পরীক্ষা 

করিবার জন্যে যে তাপমানযন্ত্র তার কথা এর আগেই 

বলিছি। বাহিরের তাত পরীক্ষা করিনার জন্যে জার এক 

রকম তাপমানযন্ত্র আছে । এ তাঁপমানযন্ত্র ঘরের দেওয়ালে 

টাঙাইয়া ফাখে। এই জন্যে চেপ্টা এক খান কাঠের মাঝ- 

খানে এই তাপমানযন্ত্র লাগান থাকে। প্রায় সকল ভপ্র 
সাহেবেরই ঘরে এই তাপমাঘযন্ত্র আছে । আজ কাল্ অন্দেক 

ভদ্র বাঙ্গালীও (বিশেষ ফ্ড় মানুষেরা) ঘরের দেওয়ালে এই 

তাপমানযন্ত্র টাঙাইয়] রাখেন দেখিছি। ঘরে এ তুপমান-. 

যন্ত্র একটা থাকিলে, দিন রাত রোগীর ঘর সমান গরম রাখা 

শক্ত নয়। কেন ন', ঘর একটু বেশী গরম হইলেও তাপ- 

মানযস্ত্রে তা জানা যায়। ঘর একটু ঠা হইলেও তাপ- 

স্তরে তা জান! যায়। ঘর গরম হইলে পারা উপ্পরে  উঠে। 
আর ঘর ঠাণ্ডা হইলে পারা নীচে নামিয়া যায়। তবেই, 

গারা এক জায়গাঞ্র থাকিলে জানিতে পারিলে, ঘর খানি 



৩২৬ নিযুমোনিয়-রোগীর ঘর দিন ম্লাত সমান গরম রাখার উপায়। 
গ্ 

ঠিক এক সমান গরম আছে । যাদের ঘরে ও তাপমানযন্ত্ 
নাই, তাদের উপায় কি হবে ? তাদের ঘর দিন রাত সমান 

পরম রাখিবার কি আর কোনও উপায় নাই ? উপায় আছ, 

বেশ উপায়ই আছে। এখানে আমাদের নিজের শরীরকেই 

তাপমানবন্ত্র করিতে হুইবে। বাইরে থেকে ঘরের মধো 

গেলে যদি খুব গরম বোধ হয়, আর সে গরমে তোমার কষ্ণ 
হয়, তবে সে রকম গরম ঘর বোগীর পক্ষে ভাল নয় ঠিক্ 
করিবে। আর ঘরের মাধ্য গেলে ঘদ্দি বেশ ঠাণ্ডা বোধ 

হত, তবে সে রকম ঠাণ্ড। ঘরও রোগীর পক্ষে ভাল নব্য 

জানিবে। এই ছুয়ের মাঝা-মাবি বে ঘর, সেই ঘরই নিয়ু- 

মোনিয়া রোগীর পক্ষে ভাল। ঘরের মধ্যে গেলে যেন 

একটুও ঠাণ্ডা বোধ না হয়, বরং একটু গরম বোধ হয়, সে 
ভাল। গ্রীক্ষকালে ঘর গরম রাখিবার জন্যে যব করিতে 

হয় না। এম্নিই গ্রীক্ষতে লোকে এক বারে যেন হাপাইচ্ছে 

থাকে। শীতকালে, বিশেষ রাষ্জ্রে, ঘর গরম রাখিবার জঙ্চে 

একটু বত্ব করিডে হয়। ঘরের এক কোণে কড়া, হাড়ি, 

কি মালশায় করিয়া আগুণ রাখিলে ঘর বেশ গরম থাকে । 

ঘরের মধ্যে কাঠ কুঠা ফ্বালাইয়! আগুণ তয়ের করা হবে 
দা। তা করিলে ঘরের মধ্যে ধোওয়! হবে । ঘরের মধ্যে 

ধোওয়া হওয়া ভাল নয়। ধোৌওয়াতে কাশ রোগ বাড়ে। 

গুলের আগুণই হোক্, টিকের আগুগই হোক, কাঠের 

আগুণই .ছোক্, আর খুঁটের আগুণই হোক্, বাইরে .বেশ 
করিয়া ধরাইন্ন। তবে ঘরে লইয়া যাইবে । যদ্দি বল গুলের 
আগুণে ত ধৌওয়। হয় না, তরে-ও বাইরে ধরাইবার দরকার 



তার গাযে. বাইরের বাতাস লাগিৰে না, অথচ ঘরে বাতাস খেলিৰেও২৭ 

কি? গুলের আগুপে বৌওয়া হয় না বটে, কিন্তু গুল 

ধরাইনাঁর সময় ষে একট ভাব আর মিঠি মিটি পন্ধ বাহির 

হয়, তাতে সহজ মানুষেরই যেন হাঁপ লাগে। 

 দ্ুওর কি জানালার ঠিক সন্নাসন্নি রোগীর বিছানা 

করিবে না। ও রকম জায়গার রোগীকে শোওয়াইলে, 

বাইরের বাত্তা্'তার গায়ে এক বারে সরাসর আসিয়। লাগে । 
অমন জায়গায় *শুইয়। গায়ে বাতাস লাপাইলে সহজ মান্ছ- 

যেরও অস্থখ হয়-_শদ্দি হয়, কাশি হয়, ভ্বর হয়। এই 

জন্যে, রোগীকে এমন জারগাঁয় শোওয়।ইবে বে, ভার গায়ে 

বাইরের বাতাস ও রকম করিয়া ভাপিয়া লাগিতে না পারে, 

অথচ ঘরের মধ্যে বাচ্চাস খেলিবার জে! থাকে । এমন 

উপায়ই বাকি ? আর এমন জারগাই বা কোথায় 1 এমন 

উপায়ও জাছে-_এমন জারগাও আছে । ঘরের যদি কেবল 

একটী দুওর আর একটা জ্রানানব থাকে. তবে সেই ছুগর 

আর জানাল! খুলিয়! দিয়া ঘরের অন্য দিকে রোগীর বিছান! 

করিয়। দিবে । এতে রোগীর গায়ে বাইরের ৰাতাস লাগিৰে 

না, অথচ ঘরের মধ্যে বান্তাস খেলিৰে। ঘরে ষদি 

ছওর জানালা থাকে, তবে যেদিকে রোগী গুইবে, সেই 

দিকের ছুওর জানালা বন্ধ করিয়। অন্য দিকের ছুওর জানাল 

খুলিয়া দ্রিবে। এতেও রোগীর গায়ে বাইরের বাতা 

লাগিবে দা, জথচ “বরের মধ্যে বাতাস খেলিবে। দিনা 

ঘরে বাতাস খেলার যেমন দরকার, রাত্রেও তেমনি বা তায় 

চেয়েও বেশী দয়কার। বদি বলল রাত্রে ঘরের মধ্যে বাতাঁন 

খেলার বেশী দরকার"“কেন ? ছ্বরকাঁর কেন, তা বঙ্গিতেছি। 



৩২৮ ফুঁকোর মধ্যে বাতাপ যাওয়া বন্ধ হইলে মুত্যু হয়। 

আমাদের নিশ্বাসে বাতাস খারাপ হয়। এই জন্যে, অনেক 

লোক এক খান ঘরে অনেক ক্ষণ থাকিলে, সে ঘরের বাতাস 

খুব খারাপ হইয়া যাঁয়। দিনে লোক কাজ কণ্মে ন্যস্ত 

থাকে. ঘুরিয়! বেড়ায়, এক জায়গায় শ্হির হইয়া থ'কে না। 

কিন্তু রাত্রে গনেকে দক ঘবে একত্র শোয়। যাদের পরি- 

বার অনেক, ঘর কম. তাদের এক হয়ে আনে ককে একত্র 

শুইতেই হয়। কাজেই, বাত্র তাদের 'সকালর নিশ্বসে 

নিশ্বাসে ঘর খানির বাঁতাস ভাবি খারাপ হইয়া যাষ। এই 

খারাপ বাতাসে জনেক রকম ব্যামো হয়। কাশ-রোগ ত 
আগে হয় । বাইকের ভাল বাতাস ঘরে গিয়া ঘরের এ রকম 

খারাপ বাতাস ব'তির কব্য়া দিতে পারিলে, ঘরের মধ্যে 

কার বাতাস ও রকম খারাপ হইতে পারে না। তবেই 

দেখ..দিলের চেয়ে রাত্রে ঘরে বানা খেলার আরও বেশী 

দরকার কি না। 

নিয়ুদোনিয়তরোগী যে কষে নিশ্বাস লয়, তাঁতে কি 

নিশ্বাসে খুব কম নাতাঁসই তার ফুক্কোর মধ্যে যায়। এর 

উপর বদি আবার পে বাতাস টুকু খারাপ হয়, তবে আর 

তার বাচনই নাই। আমরা কি নিশ্রংনে ফুক্কোর মধো ভাল 
বাতাস লই, তার ক্কাঙছ্গেঈ বাচিয়া থাক । পাঁচ মিনিট যদি 

বাতাস ন। পাই. ত হাপাইয়া মরি । কফি নিশ্বসে ভাল বাতা 

ফুক্ষোর মুধো গিয়া আমাদের রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেয়। 
যত দিল পর্য্যন্ত আমাদের রক্ত এই রকম করিয়া পরিষ্কার 

হইতে খাকে.তত দিন আমাদের জীলন€ থ'কে | এই রকম 

করিয়। রক্ত পরিক্ষার হুষ্টবার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলেই স্ব 



রক্ত মুত্যু পরিস্কার হইতেছে জার অপৰ্িিকার হইতেছে । ৩২৪৯ 

হয়। ঘি বল, তরে কি মৃতু শুদু এই রকমেই হয়। ভা 

নয়। মৃতু দু রকমে হয়। (১) ঘে কারণেই হোক্, ফুক্কোর 

মধ্যে বাতাস যাওয়। বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। ফুক্কোর মধ্যে 

বাত'স যাইতে না পারিলে রক্ত পরিক্ষার হইতে পারে না। 

ধরি্কার হইত নাপারিলে রক্ত রিষ হয়। সেই বিষেই__ 

সেই বিষ-রক্তিই জাৰন নষ্ট করে। আমাদের শরীরে 

গরিষ্কার অপারদ্কার ছু রকম রক্তই থাকিবার জায়গা আছে। 

পরিষ্ষার রল্ত আপরিষ্ষার হইতেছে । আবার অপরিদ্কার 

রক্ত তখনই পরিষ্কার হইতেছে । এই রকম করিয়া শরীরের 

মধ্যে রক্ত নিয়ঠ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর এক বার করিয়া 

অপরিক্ষার হইতেছে, আর এক বার করিয়া পরিষ্কার হই- 

তেছে। এই যে মুহুমূহু পরিক্ষার হওয়া আর পরিষ্কার 

হওয়া, এর €+1নও ব্যাঘাত ঘটিলেই আর কি সর্ববন।শ ! 

ব্যাঘাত অর কি? ফুক্ধোর মধ্যে বাতাস ফাইতে নাপারি- 

লেই অপদিহ্বার রক্ত আর পরিষ্কার হুইতে পারে না। 

আমর গিশ্খান লই আর ফেলি। নিশ্বাস লওয়ার পরই 

নিশ্বাস ফেছিতে হয়-__-একটু ও দেরি হয় মা) বলিতে গেলে 

নিশ্বাস লওয়।র হজে মঙ্গেহ নিশ্নাস ফেলিভে হয় *নিশ্বায় 
লইয়। [শিশ্ধান “ফিতে ইচ্ছা কিয়া দ্বেত্র কফিতে পর 

লা। ত1 কঠিহে ।গলেহই হাপ লাগে । নিশাস লওয়ার 

পর শিশ্বান ফে'লতে একটু দের হয়না । কিন্তু নিশ্বাস 

ফেল।র পর আবার নিশ্বাম লইত্ডে একটু দেখি হয়। এ 

তুণি নিজে নিজেই পরীক্ষ। করিয়। দেখি গার । এই যে 
একটু দোর হয়, "রই মধ্যে রক্ত আপন্ক্ষার হইয়া যায় | 



ও কাল রক্তের শির মার বান স্বক্তের শির ।, 

আবার যে নিশ্বাস লও, সেই রক্ত পরিক্ষার হত । এই রকম 

করিয়। যত বার দিদ্টীস কেলিতেছ, তত বার রক্ত অপরিষ্কার 

হইতেছে । আধ যত লার নিশ্বাল লইন্ডেছে, তত বার রক্ত 

পরিষ্কার হইতেছে । অপরিষ্কার রক্ত কাল, আর পরিস্কার 

রক্ত রাঙা । অ:মাদের শরীরে দু রকম শির আছে। এক 

রকম শিরের মধ্যে পর্দার বা কাল রক্ত থাকে । আর 
এক রকম শির়ের মধ্য গাঁ ফাঁর বা রানা রুক্ত থাকে । কাল 

রক্তের শিরকে উংরিসিতে বেইন্ বলে. ভাল বাঙ্গালায় 

শিরা বখলে। গাড় রঙ্ষে্। শিরকে ইংরিজিতে ভাটারি 

বলে; ভাল বাঙ্গালা ধমশা বলে। ধমনীকে লাড়ীও 

কলে। হাত ধহির1 যে লা দেখ ভা এই রাঁড। রক্কের 

শির বৈ জার কিছুই নয়। হাতের নাভী যেমন ছুহ্ ছুৰ্ 
করে, রাঙা রক্ডের সহ হিই সেই রুকন দুব্ দু করে? 

রগে হাত দি লে যে দ্র নি টের পাও, সেও সেই রাঞ্জ 

রক্তের শিলের ছুব্ গুবুনি। মাথা ধরিলে রগের ই ছুব্- 
ছুবুনি এত বেশী হয়, থে ঠা্ডরে দেখিলে দেখা যায়। কাল 

রক্তের শিরের এ রকম .কাণও ছুব-ছুবুশি নাই 1 তার উপর 

হাত দিলে কিছুই ক্ঞানিতে পারা যায় নঃ। রাড! রক্তের 
শির কাটিয়া গেলে ফিনিকি দিয়া রক্ত পড়ে । কাল রক্ডের 

শির কাটিয়া গেলে রক্ত গড়াইয়া পড়ে। রাঁভা রক্তের 

শিরের যে দুক্ছুবুনি বলিলাম, সে দুব্-ছুবুনি কি জন্যে হয় ? 
তার 'মধ্যে রঞ্জ চলা ফেরা করে বলিয়াই হয়। ৮৮র পাতে 

বলিছি, পিছকিরি* ক্করিয়া চালাই] দিলে, রক্ত যেমন লব 
'পিক্সেন মধ্যে চলিয়া ক্লায়, হৎপিপ্েন্র মধ্যে এমনি কল বল 



রাঙ্গা! রক্জের শির ছুব ছুব করে কেন.? ৩৩১ 

শাছে, আর এর নিজেরই এমনি শত্তি আছে, যে ঠিক সেই 
রকম পিচ্কিরির মত সব শিরের মধ্যে চালাইয় দেয়। 

হৃত্পিণ্ডের বলে শিরের মধ্যে এই রকম করিয়া যে রক্ত 

চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে দমকে চলে। রক্ত 

এই রকম বেগে আর দমকে দমকে চলে বলিয়াই রাড! 

রক্তের শিরের ও রকম ছুব্-দ্ুধুনি টের পাওয়া যায়। কাল 

রক্তের শিরের মধোও ত এ রকম করিয়া রক্ত চলে । তবে 

কেন তার হুব্-দুবুনি টের পাওয়ণ যায় না? রাডা রক্তের 

শির আর রবারের নল সমান। রবারের নলের উপর 

মাসুল দিয়া চাঁপিলে চেপ্টা হইয়া যায়। আঙুল তুলিয়া 
লইলে আবার ঘে গোল নল, দেই গোল নলই হয়। রবা- 

রের নল পোরা থাকিলেও ঘেমন গোল, খালি হইলেও 

"মনি গোল। রাঁউ! রক্তের শিরও ঠিক সেই রবারের 

নল। উপর থেকে চাঁপ পাইলে €ঘমন চগুইয়া যায়, ভিতর 

থেকে চাড় পাইলে তেমনি ঠেলিয়া উঠে। ঘেচাঁপ পাইয়া 

নুইয়া যায়, লে চাঁপ গেলে আর লে রকম নুইয়া থাঁকে না, 

যেমন ছিল তেমনি হয়। যে চাড় পাইয়া ঠেলিয়। উঠে, 

সে চাড গেলে আর সে রকম ঠেলিয়া থাকে না, যেমন ছিল 

তেমনি হুয়। যেজিনিশ টানিলে বাড়ে, আর ছাড়িয়া 

দিলে ছোট হইয়া যায়, কেবল সেই জিনিশেরই নলের এই 
গুণ আছে। সে জিনিশ আরকি? রবার। তবে রৰা- 
রেরই নলের এই গুণ আছে। রাড রক্তের শিরেরও ঠিক্ 

এই গুদ আছে। এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া বেগে আর 
ঘমকে দমকে রক্ত'চলিবার. সময় তার ও রকম ুব্-ছুবুনি 



৩২ ধাতাঞ্ধে কিকি জিনিশ আছে৷ 

টের পাওয়া যায়। কাল রক্তের শিরের এ রকম কোনও 

গুণ নাই । এই জন্যে, তাঁর ভিতর দিয় রক্ত চলিবার সময় 

তার ও রকম ছুব্্.ছুবুনি টের পাঁওয়া যায়'না। কাল রক্তের 

শির আর রাঙা রক্তের শির, এই ছু রকম শিরের ইতর 
বিশেষ মনে করিয়া রারা বড় দরকার। 

তার পর বলি। বাতাসে ছুটা জিনিশ আছে । এই 
দ্রটা জিনিশ বাতাসে মিশন থাকে । ফল' কথা, এই দুটা 

জিনিশ দিয়াই বাতাগ তয়ের হইয়াছে। সে দুটা জিনিশ 

কি কি? অল্লিজেন্ আর নাইট জেন্। আক্সিজেনও 

এক রকম বাতাস; নাইটোজেনও এক রকম বাতাঁস। 

ভাক্তরেরা অক্সিজেন কি নাইটে ণজেনকে বাতাস বলেন না। 

তার! গ্যাস বলেন । গা লা বলিয়া ঘোজা স্থুজি বাতাস 

বলাই ভাঁল। গ্যাস কথাও আজ কাল্ চলিত হইয়াছে । 

কলিকাতার মুটে মজার গ্যাসের আলো বলে। বাতাসে 

গ্রায় পাচ ভাগের এক ভাগ আঁক্সজেন্, আর পাঁচ ভাগের 

চারি ভাগ নাইটেশজেন আছে। অক্সিজেন আর নাইটে।- 

জেন্ ছাড়া বাতাসে আর একটা জিনিশ আছে। সে 

জিনিশটী কি? কার্ববণিক্ ফ্যাসিড । অক্সিজেন আর 

নাইট্রোজেন যেমন ,গ্যাস্, কার্ববণিক্ য্যাসিডও তেমনি 

এক রকম গ্যাস্। বাতাসে কার্ববণিক ফ্যামিড খুবই কম 

আঁছে। (চিশ ভাগ বাতামে এক ভাগের বেশী নাই 

অক্সিজেন আমাদের যেমন উপকারী, কার্ধবণিক্ ফ্ল্যাসিড, 
তেমনি অগ্রকারী.।' আমরা ফি নিশ্বাসে ফুক্কোর মধ্যে যে 

বাতাস লই, সেই বাতামের অব্সিজেনেই আমাদের রাচাইয়! 



ঘত বার নিশ্বাস ফেলি তত ৰার কার্ধনিক্ ফ্যাসিড সৃষ্টি করি। ৩৩৩ 

রাখে । বাতাসে অক্সিজেন ঠিক থাকিলে, ফি নিশ্বাসে রক্ত 

বেশ পরিক্ষার হয়, আর শরীরও বেশ হ্ুস্থ থাকে। কিন্তু 

কাননণিক্ য্যাসিড্ যত বেশী থাকে, ফি নিশ্বাসে রক্ত তত 
অপরিষ্ষার হয়, আর শরীরও তত অসুস্থ হর । মোটা কথায়, 

বঙাসের অক্সিজেন আমাদের প্রাণ, আর কার্ববণিক্ যযাসিড 

আমাদের বিষ। এই জন্যেই, অক্সিজেনকে আমরা প্রাণ- 

বায় নলি। আমরা ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে এই প্রাণ- 

বায় ফুক্কোর মধ্যে লই, আর ভাতেই বাচিয়া পাকি । আমরা 

বত বাব নিশ্বীস ফেলি, তত বাব কার্ববণিক রাসিড, সৃষ্টি 

করি। এতে আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাতাস কতই 

খারাপ হয়! ক্রমে বাতাসের অক্সিজেন খুবই কগিয়। যায়, 

আর কার্ববণিক্ ফল্যাসিড্ খুবই বাড়ে । শেষে সে বাতাস 

এক বারে বিষ হইয়া দাড়ায় । এই জন্যে বাইরের ভাল 

বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া*খেলিতে দেওয়া এত দর- 

কার। ছেট এক খানি ঘবে দশ বার জন লোক ইয়া 

তআছে। ঘরে স্রম্কো-স্রম্কি ছুওর জানালা নাই । কাজেই, 

বাউরের বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে পারে 

না। এক এক জনে ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে ফুক্কোর"' 
মধ্যে অক্সিজেন লইতেছে | আর যত বার নিশ্বাস ফেলি- 

তেছ, তত বার কার্ববণিক্ য়্যাসিড, সৃষ্টি করিতেছে । এতে 

ঘরের মধ্যের বাতাস টুকুকে বিষ করিয়ী তুলিতে দশ বার 

জন লোকের কত ক্ষণ লাগে ? 

শুদু বে আমাদের নিশ্বাস ফেলাতেই কার্ববণিক্ টা 
সি হয়, তা নয়। যেরকম আশগুনই কেন হোক্ না, 



৩৩৪ ঢাকা দিলে আলো নিবিয়া যায় কেন ? 

ক্রলিবার ময় তা থেকে কার্ববণিক্ য্যাসিড, স্যটি হয়। এই 

জন্যে, আমরা নিশ্বাম ফেলিলে যেমন কার্ববণিক্ যাসিড, 

স্যষ্টি হুয়, আগুন জ্বলিলেও তেমনি কার্ববণিক্ য্যাসিড, স্থ্টি 

হয়। ফিনিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে ফুক্ষোর মধ্যে আমরা 

অক্সিজেন লই। কাজেই, ফি নিশ্বাসে আমরা বাতাসের 

অক্সিজেন কমাইয়া ফেলি | আগুন জ্বলিলেও ঠিক সেই 

রকম ঘটে । বাতাসের অক্সিজেন নৈলে আলো জ্বলে না। 
কাজেই, আলো জ্বলিবার সময় বাতাসের অক্সিজেন ভ্রমে 

কমিয়। বায়। তা ছাড়! আলো জ্বলিবার সময় নিয়ত কার্নন- 

ণিক্ ফ্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। এই জন্যে, আমাদের নিশ্বাসে 

নিশ্বাসে ঘরের মধ্যের বাতাস যেমন খারাপ হয়, আ্ণ 

স্বলিলেও বাতাস তেমনি খারাপ হয়। 

' বাতাসের অক্সিজেন নৈলে যে আলো জ্বলে না, তা ভুমি 
মনে করিলেই পরী ধন করিয়৷ দেখিতে পার । হাড়ি, মাল্্শা 

কি শরা দিয়া যদি একটী জ্বলস্ত প্রদীপ ঢাকা দেও, তবে 

তখনই সে প্রদদীপটী নিখিয়া যায়। কিন্তু সেই হাড়, 

মাল্শা, কি শরার গায়ে গুটি কতক ছাদাকি তবিধ করিয়া 

বদি ঢাকা দেও, তবে প্রদীপ নিবে না। যার ভিতর অ।লো 
থাকে, তার মধ্যে বাতাস যাইবার পথ না! থাকিতে আলে! 

কঞ্থনও জ্বলে না- নিবিয়া যায়। এই জন্যে, লাল্ঠনের 

গলায় আর মাথায় ছোট ছোট সব ছিদ্র রাখে। কারাকি 

ময়দা দিয়া যদি সেই ছিদ্র গুলি বুজাইয়। দেও, তবে, তার 

ভিতরকার আলো! ক্রমে নিস্তেজ হইয়া খানিক পরেই নিবিয়া 
যাঞ্জ। শুছু বাভাসেরই অভাবে কি আলো এই রকম করিয়া! 



ছেল শলিতে ঠিক থাকিতে ঘরে প্রদীপের আলো .কম হয় কেন৩৩৫ 

নিবিয়া যায়? না। শুদুতানয়। আলে নিবিয়া যাই- 

বার আর একটা কারণ হয়। সেকারণটা কি? কার্ববণিক্ 

য্লাপসিড্ | কার্ধধণিক্ ফ্যাসিড কোথা থেকে আসে ? 

জলন্ত প্রদীপ থেকে কার্ববণিক্ ফ্যাসিড সৃষ্টি হয়। যে 
বাতাসের অক্লিজেন নৈলে আলো জ্বলে না. সে বাতাস 
যাওয়? বন্ধ কুইল | আবার যে কার্ববণিক্ যাসিডের সঙ্গে 

ছোওয়া ছুয়ি* হইলে আলো নিদিয়। যায়, সেই কার্ববণিক্ 

রসি, স্বষ্টি হইতে লাগিল । লাল্ঠনের গলায় আর মাথায় 

যে চারি পাঁচ সারি ছাদ] থাকে, তাঁর উপরকার ছীদ্1 গুলি 

দিয়া লাল্ঠনের মধ্যে বাতাস যায়। এতে, যে কার্ববণিক্ 

যাসিড আলো নিবাইয়! দেয়, সেই কার্ববণিক্ য়্যাসিড, 

বাঠির হইয়া যায়। আর যে অক্সিজেন নৈেলে আলো জ্বলে 

না, বাতাসের সঙ্গে সেই অক্সিজেন্ লাল্ঠনের ভিতর যায়। 

আর এতেই, লাল্ঠনের ভিতর আলো জ্বলিবার কোনও 

ব্যাঘাত হয় না। 

বাতাসে অক্সিজেন্ও আছে, নাইটে 'জেনও আছে। 

ভবে কেমন করিয়া জানিলে যে বাতাসের অক্সিজেন নৈলে 

আলো জ্বলে না? তাজান! শক্ত নয়। ভ্বলগ্ড শলিতা 

নিবাইয়া আগুণ থাফিতে থাকিতে সেই শলিতা অকৃসি- 

জেনের শিশির মধ্যে দিবা মাত্র তখনই খুব তেজে ভ্বলিয়! 

উঠে । নাইটে ?জেনের শিশির মুখ্য দিলে » শল্তার গুন 

নিবিয়া যায়। | 
ছোট এক খানি ঘরে দুওর জানালা বন্ধ করিয়া দশ ঝর 

জন শুইয়া আছে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তেল শলিতা 



৩৩৬ কার্কণিক্ ফ্্যাসিডে জীবনও নষ্ট করে আলোও নিবিয়া যায়। 

সব ঠিকআছে। কিন্ত মালো ক্রমে কম হইয়া আসিতে 

লাগিল। শেষে নিবিয়া যাইবার মত হইল। তেল শলিতা 

সব ঠিক্ থাকিতে প্রদীপ নিবিয়া যাইবার মত হইল কেন? 

নিবিয়। ফাইবার মত হইবেই ত। কফিনিশ্বাসে দশ বার 

জনে বাতাসের সঙ্গে ফুক্ষোর মধ্যে কত অক্সিজেন লই- 

তেছে। আর ফি বারে নিশ্বাস ফেলিয়া তারা কত কার্বব- 

ণিক্ য্যাসিড, স্ট্ি করিতেছে ! এ দিকে প্রদীপ জ্বালাতে ও 

ঠিক শেই ফল হইতেছে! এ কথা এর আগেই, বলিছি। 
তবেই দেখ, ঘরের মধ্যের বাতাসে অক্সিজেন্ও কমিরা 

গেল, আবার বাড়্তির ভাগ অত কার্ববণিক্ ফ্যাসিড জমা 

হইল । এতে প্রদীপ নিবিয়। যাইবার মত হবে নাত আর 

কিসে হবে ? যে অক্সিজেন নৈলে আলো জ্বলে না, সে 

অকৃসিজ্েন কমিয়া গেল । আবার যে কার্ববণিক ফ্ুযাসিডে 

আলো নিবাইয়া দেয়, স্ই কার্ববণিক্ ফ্যাসিড ঘরে জম 

হইতে লাগিল। এতে তেল শলিতা সব ঠিক খাকিঠেও 

প্রদীপ নিবিবার মত হবে বৈ আর কি? ঘরের মধ্যে যদি 
এভ কার্ববণিক্ ফ্যাপিড জমিত যে প্রদীপ নিবিয়া যাইত, 

তবে ঘরের মধ্যে এক জন লোকও স্থির স্কইয়া থাকিতে 
পারিত না। হাপাইয়৷ মরিলাম বলিয়া ফলকে ছুটিয়া 

বাইরের বাতাসে আসিতে হইত। তবেউ দেখ, আমাদের 

জীবন আর আলো! দুই-ই স্মান। অক্দিজেন্ নৈলে জীবন 

রক্ষা হয় না। তেমনি অক্সিজেন নৈলে আলোও জ্রলে 
না$ আবার, কার্ববণিক্ র্যাসিডে জীবন নষ্ট করে। তেমনি, 

কার্ববণিক, স্বযাসিডে আলোও নিবাইয়া 'দেয়। বাতাসে 



বাতাসের ভাল মন্দ সালো৷ একটা বেশ পরীক্ষা। ৩৩৭ 

কার্বণিক য়াাসিড খুব কম আছে। পঁচিশ ভাগ বাতাসে 

কেবল এক ভাগ কার্ববণিক্ ফ্্যাসিড, আছে | যেখানকার 

বাতাসে এর চেয়ে বেশী কার্ববণিক্ য্যাসিড. আছে, সেখানে 

আমরা স্থস্থ থাকিতে পারি না। শীত্রই একটা ন। একটা 

শক্ত রোগ হয়। যেখানকার বাতাসে খুব বেশী কার্ববণিক্ 

য্যাসিড, আছে, সেখানে আলো লইয়া গেলে যেমন নিবিয়া 
যার, জীবনের আলোও তেমনি নিবিয়া যায়। এই জন্বো 

বাতাসের ভাল মন্দর আলো একটী বেশ পরীক্ষা । মনে 

ক)অনেক দিনের একটা এধো কুও আছে । নেই কুওটী 

ঝালাইবার দরকার হুইল । কুওর মধ্যের বাতাসের অবস্থ। 

ভুমি জান না । সে বাতাসে কত বেশী কার্ববণিক্ ্যাসিভ, 
আছে, তা তোমার জানা নাই। নাজানিয়া গুনিয় যদি 

তাঁর মধ্যে কুমর নামাইয়া1 দেও ত, চাই কি, সে হীাপাইয়া 

মরিতে পারে। এই জন্যে মোটা মোটা পাঁচ ছয়টা শলিতা। 
ধরাইয়া একটা প্রদীপ দড়ির ছিকেতে ঝুলাইয়া আগে কুওর 

মধ্যে লামাইয়া দিবে । কুওর ভিতর খানিক দূর গিয়াই 
বদি প্রনীপটা নিবিয়! যায়, তবে সে কুওর মধ্যে কারুই 
নামিতে দিও না ১ তার মধ্যে কার্ববণিক্ য্যাসিভ, এত বেশী 

আছে, যে তার মধ্যে ষে নামিবে, সেই মরিবে। এ রকম 

দ্র্ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটিয় থাকে । ঝুড়ি খানেক গুড় 

চুণ বেশ করিয়! ছড়াইয়। ছড়া ইয়া কুওর মধ্যে ঢালিয়া! দিবে। 

তার পর খানিক বাদে চুণের সেই ঝুড়িটা ছিকে করিয়! 
কুওর মধ্যে তলা পথ্যস্ত এক বার করিয়া 'নামাও আর এক 

বার উঠাও। বিশ'্পঁচিশ বার এই রকম কর। ঝুড়িটা 



৩০৮ চুণে কার্ধণিক্ ফ্লাসিড, বাহিরে ফেলে। 

ছোট না হইয়া একটু ফেরাল হইলে ভাল হয়। কার্ববণিক্ 

যা।সিডের সঙ্গে আর চুণের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ । চুণে কার্ধব- 
শিক য্যাসিড. খাইয়া ফেলে । টুণ ঢালিয়া দেওয়ার পর যা! 

কিছু কার্বব ণক্ ্ যানিড্ অনশিষ্ট থাকে. খালি ঝুড়ি এরকম 

করিয়া বার কত তুলিলে আর নামাইলে তাও কুও থেকে 
উঠ.ইয়া ফেলা যায়। এই সব করার পর সেই রকম জলন্ত 

একটা প্রদীপ কুওর মধ্যে নামাউয়া দেও ।” এবারে প্রদীপ 

নিবিবে না। প্রদীপ না নিবিলেই জানিলে কুণ্ডর মধ্যে 

কার্ববণিক্ ফ্্যাসিড, আর সে রকম নাই। তার মধ্যে এখন 

যে সে নিধিবপ্ষে নামিতে পার। | 

অ।মরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বার কার্ববণিক্ 
য্বাসিড স্গ্রিকরি। নিশ্বাসও আমরা ফি মিনিটে আঠার 

বার ফেলি। শুদু আমরা নৈ, জীব জন্কু মানছে এই রকম 

করিয়া কার্ববণিক্ ঝ্যাসিড, সৃষ্টি করে। পুধিবীতে মানুষ 
আর জীব জন্তু কতই আছে! ফি মিনিটে এরা কতই 

কার্ববণিক্ ফ্যাসি, স্থষ্টি করিতেছে! যেখানকার বাতাসে 

একটু বেশী কার্ববণিক্ য্যাসিড. আছে, সেখানে আমরা প্রস্থ 

থাকিতে পারি না। খুব বেশী থাকিলে তখনই হাপাইয়া 
মরি। তবে যে এই কোটি কোটি মানুষ আর জীব জন্তু 

মিনিটে মিনিটে এত কার্ববণিক্ ফ্যাসিড, স্থষ্টি করিতেছে, সে 
কার্বরণিক্ য্যাসিডে আনাদের অপকার করে না কেন? সে 

কার্ববণিক্্যাসিভ কি থাকিতে পায়, তাই অপকার কবিবে ? 

থাকিলে আহম্বর! এক মুহুর্তও বাচিতাম না। শরীর থেকে 

বিষ বাহির করিয়া আমরাই আবার সেই বিষে মরিতাম। 



আযাদের মত গাছ-পালাঁও নিশ্বীর্স লয় আর ফেলে। ৩৩৪ 

এত কার্ববণিক, ধ্যাসিড তবে কোথায় যায় ? গাছে খাইয়া 

ফেলে। আামরা যেমন নিশ্বাস লই আর নিশ্বাস ফেলি, 

গাচ-পালাও তেম্নি নিশ্বার্ঁ লয় আর নিশ্বাস ফেলে । আমা- 

দের নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ফুক্কো। 
গছ-পালার নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার মগ্র 

পাতা। এক একটা পাতার ছুই পিঠেই এমন হাজার হাজার 
ছিদ্র আছে। উপরকার চেয়ে নীচেকার পিঠে ছিদ্র ৰেশী আর 

বড় বড়। এই সব ছিদ্র এত ছোট, যে নজর হয় না। এইট 

সব ডিন দিয়া গাছ-পাল নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে। 

আমরা বারে বারে নিশ্বাস নিশ্বাস ফেলিয়া যে ধিধ অর্থাৎ 

যে কার্তবণিক ফল্যাসিড্ স্্টি করি, গাছ-পালা যত বার 

নিশ্বান লয়, তত বারই সেই বিষ অর্থাৎ সেই কার্কবণিক, 

যাসিড, পাতার ছুই পিঠের সেই সব ছিদ্র দিয়া আপনাদের 

শরারের মধো লয় । আমাদের পক্ষে যে কার্ববণিক্ যাসিড্ 

পিষ, যে কার্ববশিক, য্যাসিডে শ্সামাদের জীবন নষ্ট করে, 
সেট কার্ববণিক, ফ়্যাসিড তাঁদের আহার, সেই কার্নবাণক, 

যামিডেই তাদের জীবন রক্ষা করে। অক্সিজেন যেমন 

আমদের জাবন, কার্কবণিক, য্যাসিভ. তেম্নি তাদের 

জীবন । যে কার্কবণিক য়া।সিডভ্ নৈলে গাছ-পালা বীচে 

না. আমরা যত বার নিশ্বীস ফেলি, তত বারই সেই কার্ববণিক্ 

যাসিড, সৃষ্টি করি। আবার ষে অক্সিজেন নৈলে আমরা 

এক মুহুর্তও বাঁচি না, গাছ-পালা যত বার নিশ্বাস ফেলে 

তত বারই সেই অক্সিজেন সৃষ্টি করে । * তবেই দেখ. গাচ- 

পালার সঙ্গে আমাদের কেমন একটী আশ্চর্য্য সন্বন্ধ। এ 



৩৪ গাছ-পালার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ | 

সম্বন্ধ না থাকিলে আমরাও বাঁচিতাম না, জীব জন্তু বাঁচি 

না. গা্-পালাও বাচিত না। দিনের বেল!য় গাছ-পালা 

যত বার নিশ্বাস লয়, পাতার ছুই পিঠের ছিদ্র দিয়া তত 

বারই' কার্ধবণিক, য্যাসিড আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়। 
আর যত বার নিশ্বাস ফেলে, পাতার সেই সব ছিদ্র দিয়া 

তত বারই অক্সিজেন ছাড়ে । রাত্রে বড় একট অক্সিজেন্ 

ছাড়ে না। বরং এক আধটু কার্ববণিক ফ্যাসিড, ছাড়ে। 

এই জন্তে, রাত্রে গাছতলায় শুইয়া থাক বড় দোষ; আর, 
ঘর দুওরের খুব কাছে গাছ-পালা থাকা ভাল নয়। | 

এর আগেই বলিছি, আগুণ জ্বলিবার সময় কার্ববশিক, 

ফযাসিড্ স্থট্টি হয়। এতেও কম কার্ববণিক, য্যাসিড, সৃষ্টি 

হয় না। দিনে দেখ, কত কোটি-কোটি লোক রাধে । তা 
থেকে কতই কার্ববণিক, ফ্যাসিড. স্যগ্ি হয়। রাত্রেও রাধে, 

তাছাড়া ঘরে-ঘরে প্রদীপও জ্বলে । এই জন্যে, দিনের 
চেয়েও রাত্রে কার্ববণিক, য্যাসিড, বেশী স্ষ্টি হয় । এত যে 

কার্ববণিক, ফ্ল্যাসিড, স্যষ্টি হয়, এ কোথায় যায় ৭ এ কার্বব- 

ণিক, মুযাসিডও গাছ-পালায় খাইয়! ফে.ল। খাইয়া ফেলেই 
বল, আর নিশ্বাস লইবার সময় পাতার ছুই*্পিঠের সেই সব 

ছিদ্র দিয় আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়ই বল। আকা 

( উনন ) ভ্বলিলে, প্রদীপ জবলিলে, তবে ত ঘরের মধ্যের 

বাতাস খারাপ হয়? খারাপ হয়ই ত। : এই জন্যে, রাপ্রা- 
ঘরে ধৌওয়া-ঘর ভয়ের করে। সেই ধৌওয়া-ঘরের ঠিক, 

নীচে আকা কাটে) সেই আকায় রাধিলে যত ধৌওয়া_ 

যত কার্ববণিক, য্যাসিড., সব সেই ধোওয়া-ঘর দিয়া বাহির 



প্রদীপের. শিশ থেকে যে ঝুল কালি উঠে, তা কোথায় যায় ৩৪১ 

হইয়া ষায়। প্রদীপের জন্যেও এই রকম ধোওয়া-ঘর 

থাকিলে ভাল হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কম কার্ববণিক্ 

য্যাসিড সি হয় না। প্রদীপের শিশ থেকেও কম ঝুল- 

কালি পড়ে না । আমরা বেশ দেখিতে পাই. গ্রদ:পের 

শিশ থেকে স্পৰ্ট ঝুল-কালি উঠে। প্রদীপের শিশের 
উপর কোন, জিনিশ ধরিলে, একটু খানির মধ্যেই সে 

জিনিশটা যেন এক বারে ভূষ-মাথা হইয়া যায়। সে ঝুল- 
কালি,কোথায় য়ায়? কতক ঘরেই থাকিয়া যায়-__ঘরের 

দেওয়ালে, কার্পিশে, কডি বরগায়, আড়ায়, চালে লাগিয়া 

থাকে__-কতক নিশ্বাষের: সঙ্গে আমাদের নাকের মধ্যে 

যায়। ঘরে যে ঝুল পড়ে, সে কোথা থেকে পড়ে  প্রদদী- 
পের শিশ থেকে ঘে ঝুল-কালি উঠে, সেই ঝুল-কালি 

থেকেই ঘরে ঝুল হয়। ঝুল জিনিশটে কি? মাকসার 

স্ালে প্রদীপের শিশের ঝুল-কাহ্া পড়িলে ঝুল তয়ের হয়। 

রাপ্নাঘরে এই রকম ঝুল খুব বেশী পড়ে । তা পড়িবেই ত। 

প্রদীপের ছোট একটী শিশ থেকে কতই বা ঝুল.কালি 

পড়িবে । কিন্তু ভ্বলন্ত আক থেকে এক বারে রাশি রাশি 

ঝুল-কালি উঠেন হাঁড়ির পাছার ভূষই তার প্রমাগ। যদি 
বল নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে যে ঝুল-কালি যায়, তা 

কেমন করিয়া জানা যাবে ? তাজানা শক্ত নয়। য়ে 

ঘরে প্রদীপ ভ্বলিতেছে, গে ঘর খানি যদি খুব ছোট হয়, 

আর ছুওর জানাল! সব বন্ধ থাকে, তবে সে ঘরে খানিক 

সণ থাকিয়া খুর ফর্শা হ্যাক্ড়া দিয়া যদি ছুই নাকের ভিতর 

যুচিয়া ফেল, তবে -সেই ন্যাক্ড়ায় ভূষমোছার মত দাগ 



৩৪২. প্রদীপের শিশের ঝুল-কালি নাকে যাওয়ার পরিচয়। 

পড়িবে । ঘরে খুব ধাতাস খেলিতে পারিলে বাতাসের পঙ্গে 

ঝুল-কালি অনেক বাহির হইয়া যায়। এই জন্যে, নাকের 

মধ্যে তেমন কালি পড়িস্চে পারে না। ধৌওয়া-ঘরের নীচে 

প্রদীপ জ্বলিলে সন ঝুল কালি বাহির হইয়া যাঁয়। ঘরেও 

ঝুল্ পড়িতে পায় ন, নাকের মধ্যেও কালি পড়িতে পারে 
না। কোটা ঘরের চেয়ে খড়ো ঘরে তবু অনেক রক্ষা। 
ধোওয়া-ঘর না থাকিলে কোটা ঘরের উপর 'দিয়৷ ঝুল-কালি 

বা ষৌওয়া বাঠির হইতে পারে না। কিন্তু খড়ো ঘরের 

মুকুলির ফাঁক দিয়া তা বাহির হুইদ্া বাইতে পারে। এই 

জন্যেই, আমাদের পাড়ার্গায়ে গরিব লোকেরা বাচে। 

তাদের এক খানি বৈন্বর নয়। দেই ঘরেই রাধে, সেই 

স্বরেই প্রদীপ জ্বলে, আর সেই ঘরেই শুইয়া থাকে। 

প্রদীপের শিশের ঝুল-কাঁলি নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের 

মধে যাওয়ার একট! গল্প কৃত্রি। আর বৎসর মাঘ মাসে 

স্থানান্তরে কোন এক ভদ্র লোৌকেক্প বাড়ীতে গিইছিলাম। 

রাত্রে য়ে দ্বরে শুইছিলাম, ঘাড়ীর এক জন চাকর সেই 

ঘরে কিরোসীনের প্রদীপ একটী স্বালিয়া ছুওর জানালা 

সব বন্ধ করিয়া গিইছিল। তার পর দিন' সকালে বাড়ী 
গাসিলাম। পথে আমিতে আসিতে নাক শুড় শুড়, 

করিতে লাগিল। আত্ুলে কাপড় দিয়া নাকের ভিতর 
মুচিয়া ফেলিলাম। মুচিয়া দেখি কাপড়ের মেই জায়গাটা 
এক বারে ভূষ-মাখা । যত ঘার মুচি, তত দ্ারই এ রকম 
ভূষ বাহির হয়। ত্বার পর গলা টানিয়। গয্মের ফেলিলাম। 

এক বারে যেন ঝুল-কালির মত গয়ের উঠিল। যতবার 



প্রদ্টপের শিশের বুল-কাঁলি নাঁকে যাঁওয়াঁর পরিচয় । ৩৪৩ 

গয়ের ভুলি, তত বারই এ রকম কাল গয়ের উঠে। বাড়িতে 

অ(সিয়া ভিজে গ্যাঁক্ড়া দিয়া নাকের ভিতর পরিক্ষার করিয়া 

ফেলিলাম। তার পর ছু তিন দিন পধ্যন্ত কাল গয়ের উঠি- 

ভিল। ঘরের ছুওর জানালা খোলা থাকিলে আমার নাকের 

ভিতরকার আর গয়েরের অত দুর্দশ] হুইত না। আমাদের 

সানেক প্রদীপের শিশ থেকে অজ্ঞ ঝুল.কাঁলি উঠে না। 

কিরোসীনের প্রদীপের শিশ থেকে রাশি রাশি ঝুল-কালি' 

উঠে , দেশি. তেলের প্রদীপ থেকে পাঁচ বছরে ঘরে যে 

ঝুল-কাঁলি না পড়ে, কিরোসীনের প্রদীপ থেকে এক মাসে 

তাঁর চেয়ে বেশী ঝুল-কালি পড়ে । তঝু লোকে কিরোসীনের 

যে কেন এত বদর করে, ভা বলিতে পারি না। শুছু 

ভুরগন্ধেরই জন্যে কিরোসীন্ ব্যবহার করা উচিত নয়। যে 

তেলের প্রদীপ জ্বলিলে ছর্গন্ধে ঘরে তিষ্ঠন যায় না, ঝুল- 

কালিতে ছু দিনেই ঘর ড্রবিয়া যায়, “ঘরের কাপড়-চোপড় 

জিনিশ পাত্র সব তেল-কালিতে ডুবিয়া যায়, নাকের ভিতর, 

টাক্লার ভিতর, বাঁয়নলী আর ফুক্কোর মধ্যে পর্যান্ত ঝুল- 
কালি পড়ে, সে তেল নৈলে আজ্ কাল্ আমাদেয় প্রদীপ 
স্বাল' হয় না। 'প্রদীপে কিরোসীনের তেল ব্যবহার আরম্ভ 

হইয়া অবধি, বোধ করি, কাঁশ-রোগের অনেক বৃদ্ধি হই- 
না্টে। কিরোসীনের প্রদীপ বলিয়া বাজারে যে এক রকম 

টিনের দোরাত বিক্রি হয়, সেই দোয়াতে কিরোসুীন তেল 
আর শলিতা দ্ধিয়া ভ্বালিলে কিরোঙীনের এ সব দোষ টের 
পাওয়া যাঁয়। .ইংরিজিতে যাকে কিরোসীন্ল্যাম্প বলে, 
সেই ল্যাম্পে কিরোসীন্ ভ্বালাইলে তা থেকে ঝুল-কালি 

চক 



৩৪৪ কিরোসীনের প্রদীপের দোষই বা কি আর গুণই বাকি। 

মোটেই উঠে না, কিরোসীনের দুর্বন্ধও টের পাওয়া যায় 

ন!, আর আলোও খুব ধব্ধবে পরিক্ষার হয়। কিরোসীন্ 

তেলের যা কিছু গুণ, কিরোসীন্ ল্যাম্প ব্যবহার রুরিলেই 
1 জানা যায়। কিরোসীনের রি গুণ? কিরোসীন্ 

তেলের আলো খুব ফর্শা, ঠিক্ যেন গ্যাসের আলো । একটা 

কিরোসীন্ ল্যাম্প জ্বালিলে য়ে আলো হয়, পঁচিশটে গ্রদীপে 

(সে আলো হয় না। টিনের দোয়াতে কিদত্বোসীন্ জ্বালাইলে 

সে রকম আরো] হওয়1 দূরে থারু, তাঁর কণছাকাছিও হয় 

না। যে জন্যে কিরোসীন জ্বালা, তাই যদি না হইল, তবে 

মিছামিছি ঘর নোংরা আর কাশ রোগ স্গ্টি করিবার দরকার 
রি? এই জন্যে বলিতেছি, সাজ-পাট স্দ্ধ কিরোসীন্ 

ল্যাম্প ষারা ব্যবহার মা করিতে পারিবেন, তারা যেন আমা- 

দের সাবেক প্রদীপই ব্যবহার করেন। কিরোসীন্ ল্যাম্প 

ব্যবহার করায় বিপদ নাই, এমন নয়। কখন কখন বন্দু- 

কের মত আওয়াজ হুইয়। কিরোসীন্ ল্যাম্প ফাটিয়া! যায়। 

ফাটিয়া গায়ে লাগিলে বড় বিপদূ। জায়গ্না বিশেষে লাগিলে 

স্বত্যুও হইতে পারে । তার পর বলি-_-তবেই দেখ ঘরের 

মধ্যের ধাতাসে যা থাকে, নিশ্বাসের ষক্কে নাক দিয়া ফুক্কোর 
মধ্যে যায়। এক আধ দ্বিনেই যে এক বারে শক্ত ব্যামো 

জন্মিয়া যায়, তা নয়। তবে বেশ্ী দিন হইলে ফুক্কোর একটা 

না একটা ব্যামো হয়ই । ফল কথা, খারাপ বাতাস নিশ্বা- 
সের :সঙ্গে ফুক্ষোর মধ্যে নিয়ত লইয়া কেহই অনেক দিন 
ভাল থাকিতে পারেন না। একট! শক্ত রকম কাঁশ-রোগ 
ত্বার হয়ই হয়। যার! বড় বড় আড়তে রোজ রোজ রাশি 



ফি নিশ্বাসে অপরিফাঁর রক্ত কেমন করিয়া পরিক্ষার হয় । ৩৪৫ 

রাশি সরিঘা মপসিনার (তিষি) ওজন দেয়, নিশ্বাসের সঙ্গে 

ফুক্ধোর মধ্য ধূল গিয়া তাদের মধ্যে অনেকের অনেক রকন 
কাশ-রোগ জন্মিয়া ধায়। কারে! ব্রংকাইটিস্ হয়, কারে। 

নিয়মোনিয়া হয়, কারে বা ক্ষয়কাশ (থাইসিস্্) ভয়। 

ওজন দিবার সময় কাপড় দিয় নাক মুখ জুত বরাত করিয়। 

চকিতে পারিলে, ফুক্ষোর মধ্যে ধূল যাওয়া অনেক নিবারণ 

চয়। শুদু ধূল থলিয় কেন, পরিক্ষার বাতাস ছাড়া নিশ্বা- 

সের সঙ্গে ফুক্কোর মধ্যে আর যা যাবে, তাতেই ফুক্কোর 

বামো হইবার কথা । 
তার পর বলি। এর আগেই বলিছি ষে, ফুক্কোর মধ্যে 

হাঁজার-হাজার নলি আছে, আর এই হাজার-হাজার নলি 

(খেকে এমন লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ ভয়ের হইয়াছে । এই লক্ষ- 

লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু এমন কোটি.কোটি 
শির যেন জাল দিয়৷ ছাকিয়া রহিয়াছে । নিশ্বাস ফেলিয়া 

আবার নিশ্বাস লইতে যে একটু. দেরি হয় বলিছি, সেই সময় 

টুকুর মধ্যে পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার হইয়া চুলের মত সরু 
সেই কোটি-কোটি শিরে আসিয়া জমে । এ দিকে যে নিশ্বাস 

লও, সেই লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষ অম্নি বাতাসে পুরিয়া" যাঁর । 
রক্তে যে রাঙা জার শাদ। বিন্দু আছে বলিছি, সেই সব রাউ। 

বিন্দুর এক এ্রকটীর মধ্যে খুব রাঁডী রডের একটা জিনিশ 
আছে। রাঙা রডের সেই জিনিশটাতে লোআ,( লৌহ) 
আছে। এই জন্যে, চৌহ-ঘটিত. অস্তুদ আমাদের এত 
কাজে লাগে।. এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। 
রাড রডের সেই জিনিশটার সঙ্গে আর অক্সিজেনের 



৩৪ ৬ হৃংপিগ গু'ড়ি ধমনি ( এমর্টা )। 

সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে, বাতাসের সঙ্গে ছোঁয়া ছুঁয়ি হইলে 

অম্নি অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। এই জন্যে, নিশ্বাস লইলে 

লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ যে বাভাসে পুরিয়া যায়, বায়ুকোষের 

গায়ে.চুলের মত যে সব সরু সরু শির জালের মত ছায়া 

আছে, সেই সব শিরের ভিতরকা!র রক্তের রাড বিন্দু অমশি 

সেই বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়। লয়। যে টানিয়। জয়, 

সেই অমনি রক্তের রং রাঙা টকটকে হয় ॥ আগেকার মত 

অপরিষ্কার আর কাল থাকে না। যত বার নিশ্বাস লও, তত 

বারই রক্তের রাঙা বিন্দু এই রকম করিয়া বাতাসের অকৃসি- 
জেন টানিয়া লয়। অক্সিজেন টানিয়া লইয়াকি করে? 

শরারের সন জায়গায় দিয়া দিয়া বেড়ায়। ফুক্কোর বায়ু- 

কোষের গায়ের শিরের রক্ত কেমন করিয়া সব জায়গায় 

যায়? এই সব চুলের মত সরু সরু শিরের রক্ত ফুক্ষোর 

খুব বড় একটা শির দ্িয়। হৃৎপিণ্ডের (হাটের ) বা কুটু- 

রিতে যায় । তার পর, হৃৎপিণ্ডের বা! কুটুরি গেকে খুব বড় 

একটা ধমনি দিয়া সেই রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। 
ধমনি কাকে বলে, শির কাকে বলে, আর ধমনি আর শিরের 

তফাত"'কি, *"র আগেই সে সব কেশ করিয়া বলিছি। এখন 

ধমনি আর শির এ ছুয়ে যেন ' গোলমাল করিও না। শরী- 

রের মধ্যে যত ধমনি আর শির আছে,সব.চেয়ে এই ধমনীটা 
বড়। হৃৎপিণ্ড থেকে উঠিয়াছে বলিয়া এই ধমনীকে হৃৎ" 

পিগ্ডের ধমনী বলে। ভাল বাঙ্গালায় হৃদ্ধমনি বলে। 
ডাক্তরেরা এয়ষ্টা বলেন। হৃৎপিগ্ডের ধমনী, হৃদ্ধননী আর 

এয়রা, এর মধ্যে যে নামটা তোমার সোজা বলিয়া বোধ 



শরীরের সব জায়গাতেই অক্সিজেনের দরকার । ৩৪৭ 

হবে, সেই নামটি মনে ক্রিয়া রাখ। গাছের গুঁড়ি আর 
হ্ৃশুপিণ্ডের এই ধমনী সমান । গাছের গুড়ি থেকে যেমন 

ডাল পালা বাহির হয়, হৃৎপিণ্ডের ধমনী থেকে তেম্নি সব 

ডাল-পাল! বাহির হইয়াছে । শরীরের মধ্যে যেখানে থে 

ধমনী দেখিবে, “সে এই বড় বা গু*ড়ি খমনীর ডাল। গাছের 

গুড়ি থেকেই কিছু সরু সরু-ডাল বাহির হয় না। প্রথমে 

মেটা ডাল বাহির হয়। তার পর সেই মোটা ডাল থেকে 
সরু ডনল বাহির হয়। আবার সেই সরু ডাল থেকে তার 

চেয়েও সরু ডাল বাহির হয়। এই রকম করিয়া শেষে সরু 

একটা কাটীর মত ডাল বাহির হয়। হৃণুপিঞ্জের এই শুঁডি 
ধমনী থেকেও ঠিক সেই রকম করিয়া ডাল বাহির হইয়াছে। 
টুলের মত যে সব সরু ধমনী, সেই পব ধমনী এই গুড়ি" 
ধমনীর শেষ ডাল পালা। হৃৎপিশ্ডের এই গুঁডি-ধমনীর 
ডাল-পালা এই রকম করিয়া শপীত্রের সব জারগায় ছড়াইয়। 

আছে । তবেই দেখ, হৃশুপিণ্ডের'এই গুডি-ধমনী দিয়) গিয়। 
রক্তের সেই সব রাউী বিদ্দু শরীরের সব জায়গায় অক্সিজেন 
দিয়! দিয়া বেড়াইতে, পায়ে কিলা। শরীরের সব জায়গা* 
তেই অক্দিজেনের দরকার । শরীরের মাংস, মাথার ঘিলু, 
আর পিঠের শিরক্াড়ার ভিতরকার মগজ, এই চ্তিনটা 
জিনিশে অক্সিজেনের যেমন দরকায়, এমম আর কিছুতেই 
নয়। এসব কথা এর পর আর এক বারভ্তাল করিয়া 
বলিব। শরীরের সব জায়গায় এই রকম করিয়া অক্সিজেন 
দিয়া দিয়া বেড়াইতে রাঁডা বিন্দু গুলির অক্পিজেন প্রায় 
ফুরাইয়া যায়। অক্সিজেনের বদলে সেই গব জায়গ! থেকে 



1 ৩১৮ রক্ত সঞ্চালন ( সকুলেশন্ অব্ ব্রড. )। 

কার্তবণিক্ ফ্যাসি5 রন্তে আসে । নিশ্বাস ফেলিয়া যে 

কার্ববণিক্ ঘ্যাসিড্ স্থগি কবি বলিছি, সে এই কার্ববণিক্ 

যাসিড। এই জন্যে, রক্তের তেমন টক্টকে রাঙা রং 

থাকে না। এই অপরিষ্কার রক্ত শির দিয়া হৃপিগ্ডের 

ডাইন্ কুট,রিতে যার। তার পর, হ্পিণ্ডের ডাইন্ 

কুটুরি থেকে বড় একটা শির দিয়া ফুক্কোর সেই লক্ষ 

লক্ষ বাযুকোষের গায়ে চুলের মত সরু সরু শিরে গিয়া উপ- 

শ্যিত হয়। এই রকম করিরা শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত 

ঘুপ্িয়া বেড়াইতেছে, আর মুন্ুমুছি অপরিষ্কার হইতেছে আর 

পরিক্ষার হইতেছে । হৃৎপিণ্ডের বা কুটুরি থেকে হৃৎপিঞ্েের 

সেই গুঁড়ি-ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায় শরীরের সেই 

সব জায়গা থেকে ভোট চোট শির দিয়া খুব ঝড় দুটা শিরে, 

এই ছুটী বড় শির দিয়া হৃতপিশ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে, তার 

পর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরি থেকে একটা ধমনী দিয়া 

ফুক্কোর সেই সব বাযুকোষের গায়ে চুলের মত সরু সরু 

শিরে, শেষে সেই সব সরু সরু শির থেকে ফুক্দোর মোটা 

চারিটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের ঝা কুটুরিতে--এই. রকম 

করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ায়। ডাক্ত- 
রেরা একেই 'সকু লেশন্ অব্ বড, বলেন। সকুলেশন্ অব্. 

বড় ইংপ্রিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা রক্তসঞ্চালন। হা 

পিগ্ডের ঝঁকুটুরি থেকে শরীরের সৰ জায়গায় পরিষ্কার রক্ত 
যাইবার জন্তে যেমন একটা গুঁড়ি-ধমনী আছে বলিছি ; 

শরীরের স্ইে সব জায়গা থেকে হৃপিগ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে 

. অপরিষ্কার রক্ত আসিবার তেম্নি ছুটী গুঁড়িশির আছে। 



রক্ত সঞ্চালন ( লকুলেশন্ অব্ বৃড১)।, ৩৪৯ 
৬ শব সি 

একটী উপরকার গুঁড়ি শির, আর একটী নীচেকার গুড়ি- 

শির । উপরকার গু'ড়ি-শিরের সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন 

কুটুরির উপরের সঙ্গে যোগ মাছে । আর নীচেকার গুডি- 

শিরের সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির নীচের সঙ্গে 

যোগ মাছে । উপরকার গ₹ড়ি-শির ধর্দয়া শরীরের উপর- 

কার মদ্ধেকের অপরিষ্ষার রক্ত হতুপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে 

আদে। আর শ্রীচেকার গুড়ি শির দিয়া শরীরেব নীচে- 

কারু মুদ্ধেকের অপরিক্ষার রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে 

যার। নীচেকার গুড়ি-শিরের চেয়ে উপরকার গুড়ি শির 

ঢের ছোট্ট । উপরকার গুঁড়ি-শির ৫। ৬ আঙুলের বেশী 

নয়। নীচেকার গুডি-শিব নাইয়ের সন্নাসন্নি জায়গা থেকে 

এক বাঁরে বরাবর লম্বা হইয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির 

তলা পর্ষ।স্য উঠিয়াছে। ন্সার উপরকার শুড়ি-শির কণ্টার 
প্রায় নীচে খেকে হৃপিগ্ডের ডাইন কুটুরির উপর পরধ্যস্ত 

নামিয়াছে। উপরকার গু'ডি-শিরটা ছুটী মোটা শির দিয়! 

তয়ের হইয়াছে । নীচেকার গু'ড়ি-শিরও তেমনি দুটা মোটা 

শির দিয়া তয়ের হইয়াছে । একটী গাছের যদি কেবল 

টা মোটা ডাল'থাকে, আর সেই দুটা ভাল নীচের দিকে 
আছে আর গুড়িটা উপর দিকে আছে ভাবিয়া লও, আর 
সেই ডাল দুটা দিয়া অর্থাৎ ভাল ছুটী একত্র মিলিয়া গুড়ি 

তয়ের হইয়াছে ভাব, তবে নীচেকার গুড়ি-শির £মাটা ছুটা 
শির দিয়া কেমন করিয়া তয়ের হইয়াছে বেশ বুঝিতে 

পারিবে। উপরকার গু'ড়ি-শিরের বেলায়ও ঠিক সেই রকম 
ভাবিবে। +তবে তফাত এই, যে এবারে তোমাকে গাছটী 



৩৫০ . হ্বংপিগু (হার্ট) জিনিশটে কি? 

উন্টাইয়া লইতে হুইবে না। কেন না, যেছুটা মোটা শির 

দিয়া উপরকার গুঁড়ি শির তয়ের হইয়াছে, সে দুটী মোটা 

শির উপরদিকে আাছে। নীচেকার যে দুটা মোটা শির 

দিয়া নীচেকার গু*ড়ি-শর তয়ের হইয়াছে, শীচেকার অদ্ধেক 

শরীরে ছোট বড যত শির আছে. সব শিরের রপ্ত সেই ছটা 
মোটা শিরে বায়, আবার সেই ছুটী মোটা শির থেকে নীচে- 

ক।র গুঁড়ি-শিরে বায়। তেম্নি উপরকার যে দুটা মোটা 

শির দিয়া উপরকার গুড়ি-শির তয়ের হইয়াছে, উপরকার 

অদ্ধেক শরীরে ছে]ট বড় যত শির আছে, সব শিরের রক্ত 

সেহ দুটা মোটা শিরে ঘায়, আবার সেই ছুটী মোটা! শির 

থেকে উপরকার গুড়ি শিরে যায়। উপরকার গু'ড়িশিরকে 

ডাক্তরেরা স্থপিরিয়র্ বীনা কেবা বলেন। . ভাল বাঙ্গালায় 

উদ্ধ-মহাশিরা বলা যায়। নীচেকার গু ড়-শিরকে তার! 

ইন্ফিরিয়ার বীনা কেবা "বলেন । ভাল বাঙ্গালায় অধো- 

মহশিরা বলা যায়। 

এর আগে হৃৎপিণ্ডের কেবল ডাইন্ আর বা কুটুরির 
কথা বলিছি। ফল কিন্তু তানয়। হৃৎপিণ্ডের চারিটা 

কুটুরি জাছে। হৃতপিগু জিনিশটা কি আগে বলি, তার 

পর হৃতুপিণ্ডের চারিটী কুটুরির কথা বলিব। হৃতুপিগুকে 
ইংরিজিতে হার্ট বলে, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 

হ্ৃতপিগু মাংসের একটী খলী বৈ আর কিছুই নয়। এই 
থলীর উপর-দিকৃ মোটা, আর নীচের দিক্ সক । মোটা 

দিকৃকে হৃৎপিণ্ডের গোড়া বলে, আর সরু দিকৃকে হ্শ- 
পিণ্ডের আগ! বলে। রোগ! কাহিল মানুষের বী' মাইয়ের 



ইংপিণ কৈমন করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত চাল।ইয়া দেঁয়। ৬৫১ 

নীচে হাত দিলে যে ধুক্-ধুক্ করা জানিতে পারা যায়, হু" 

পিগ্ডের আগা এক বার করিয়া উঠে আর পড়ে কিয়া ও 
জায়গার ও রকম-ধুক়ধুক্ টের পাও। হৃৎপিণ্ডের আগা 

এ জায়গায় পাজরে এক বার কয়া আলিয়া লাগে আর 

সরিয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আগ। পাজরে ও রকম করিয়া 

আসিয়া লাগে আর সরিয়! যায় কেন ? ৮৭--৮৬৮র পাতে 

বলিছি, পিচ্ক্রি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত যেমন সব 

শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের (হ্ৎপিপ্ডের ) মধো 
এমনি কল বল আছে, আর এক নিজেরই এমনি শক্তি 

আছে, যে ঠিক মেই রকম পিচ্কিরির মত সব 1শগ্ের মধ্যে 

রক্ত ঢালাইয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের এই শক্তি কি রকম, 

এখন তাই বলিব। মনে কর, চামড়ার একটা খলি আছে । 

সেই থলির এক মুড়োয় একটা কি ছুটে! ফুটো আছে। 

এই ফুটে দিয়া খলিতে জল পুর। জল পুরিয়া যে মুড়োর় 

ফুটো! আছে, সেই মুড়ে! উপরদিক্ করিয়া থলিটী হাতে 

করিরা লও । কাইত বা উপুড় ন। করিয়া সেই ফুণো দিয়া 

যদি খলির জল বাহির করিয়। দিতে চাও, তবেকি করিবে ? 

এক হাত দিয়াই হোক্, আর ছু হাত দিয়াই হোক, থলিটা, 
ধরিয়া জোরে চাপন দিলেই উপরকার ফুটো দিয়া ভুল 

বাহির হইয়। যাবে। পিচ্কিপ্ির জল যেমন জোরে বাহির 

হইয়া যায়, থলির জলও তেম্নি জোরে বাছির হইয়া 

যাবে। উপরকার ফুটে দিয়া জল বাহির করিয়। দিবার 
জন্যে জল-পোরা থলিটে তোমাকে হাত দিয়া চাপিতে 

ইইল। হৃৎপিণ্ডের উপরকার ফুটে! দিয়া হৎপিণ্ডের ভিতর- 



৬৫২ হৃৎপিও কেমন করিয়া শরীরের মধ্ো রক্ত চাঁলাইয়া দেয়? 

কার রক্ত বাহির করিয়া দিবার জন্যে হৃশুপিপ্ডকে ও রকম 

করিয়া কারুই চাপিয়া ধরিতে হয় না। হৃৎপিণ্ড নিজেই 

জড়-শড় হইয়। চাঁপ দিয়া ভিতরকার রক্ত উপরকার ফুটো 

দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃশুপিশ্ডের এই রকম জড় শড় 

হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেশয়াকে ডাক্তরের! 

হতপিণ্ডের কণ্টাকৃশন্ বলেন। কণ্টাকৃশন্ ইংরিজি কথা। 
এর ভাল বাঙ্গালা কথা দংকোচম। সংকৌচনকে সোজা ' 
বাঙ্গালায় জড়-শড় হয়া বলে। হৃঘপিশু জড়-শড় হইয়া 

ভিতরকাঁর রক্তের, উপর এই রকম করিয়া চাপ দেয় বলি- 
রাই হৃৎপিণ্ডের আগা! ব। মাইয়ের নীচে পাঁজরে এ রকম 
করিয়। ৰায়ে বাঁরে আসিয়া লাগে। হৃৎপিণ্ড জড়শড় হইয়া 
_ভিতরকার রক্তের উপর ঘখন এই রকম করিয়া চাপ দেখ, 
তখনই হৃৎপিণ্ডের আগা বা মাইয়ের নীচে পাঁজরে আসিয়া 

লাগে, আর তখনই নাড়ীর ছুব্দুবুনি টের পাওয়া যায়। 

তবেই দেখ, এই তিনটা ঘটনা ঠিক এক সময়েই হয়। ভূ 
পিণু যে জড়শড় হইয়! ভিতরকার রক্তের উপর এই রকম 

করিয়া চ।প দেয়, তা কিছু তুমি দেখিতে পাও না। তবে 

হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া তা বেশ ঠিকৃকরিতে পার। 
রোগা, কাহিল মানুষের বা মাইয়ের.শীচে হাত দিয়াও ত| 
ঠিক করিতে পার। এর আগেই বলিছি, হৃৎপিণ্ডের বলে 

শিরের মধ্যে বে রক্ত চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে 

দ্মকে চলে। রক্ত এই রকম বেগে আর দমকে দমকে 

চলে বলিয়াই রাঙা রক্তের শিরের ( ধমনীর ) ও রকম দুব্ 

দুবুগি টের পাওয়া যারর। হৃৎপিণ্ডের আবার বল কি ? 



হৃংপিণ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথা । ৩৫৩ 

জড়শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়াকেনইু 

হৃতপিপ্ডের বল বলে। এই'জন্তে নাড়ী দেখিয়া হৃৎপিঞ্ডের 

ও রকম জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়। 

ঠিক করিতে পার। 

এখন হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথা বলি। হৃৎ- 
পিণ্ডের ভিতরে চারিটা কুট্ররি আছে । উপরে ছুটী, নীচে 

দুটু। উপরকার ছুটী কুটুরির মাঝের দেওয়ালে কোন 
ফুটো ফাটা, পথ বা ছওর নাই। কাজেই, এর কুটুরি 

থেকে মার এক কুট্ুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না। 

ছেলে যতদিন পেটে থাঁকে. তার হৃ্ুপিণ্ডের মাঝের এ 
দেওয়ালে একটী গোল ফুটো গ্রাকে। ৬ই ফুটে দিয়! 

উপররার ডাইন্ কুটুরির রক্ত বী কুটুরিতে যায় । ছেলে 
যে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ও ফুটো দিয়া রক্ত যাতায়াত বন্ধ হইয়া 
যায়। ফুটোটাও আপনিই রুজিক্কা যাঁয়। ফুটোর কেবল 
দাগটা থাকে । নীচেকার ছুই কুটুরির মাঝের দ্বেয়ালেও 

কোন ফুটো, ফাটা, পথ বাছুওর নাই। কাজেই, এক 

কুটুর থেকে আর এক কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে 
পারে না। উপরকার দুটী কুটুরির চেয়ে নীচেকার দুটা 
কুটুরি বড়। উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্ 

কুটুরিতে রক্ত আমিবার একটা পথ আছে। এই পথ একটা 
ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো ঢাকিব্ার ব! বন্ধ 
করিবার একটা কপাট আছে। উপরকার ডাইন্ কুটুরির 
মেজে আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরির ছাদ ষে এক, তাকি 

ত্বার বলিতে হবে? উপরকার ৰা কুটুরি থেকে নীচেকার 



চর 
ন্ 
গে ৩৫৪ঠংপিত্ডের বীও ডাইন্কুইুরি থেকে কেমন করে রক্ত চল! ফেরা করে 

বা কুটুরিতে রক্ত জাদিবারও তেমনি একটা পথ আছে । 
এ পথও একটা ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো 
ঢাঁকিবার ব! বন্ধ করিবারও একটী কপাট আছে। উপর- 
কার বাঁ কুটুরির মেজে গার নীচেকার বা কুটুরির ছাদ এক। 
উপরকার ডাইশ কুটি থেকে উপরকাঁর বী কুট্ররিতে রক্ত 
বাতায়াত করিবার যেমন কোনও পথ নাই, নীচেকার ডাঈন্ 
কুটুরি থেকে নীচেকার ব: কুটুরিতেও রক্ত হাঁতায়াত করি- 
বার তেমনি কোনও পথ নাই! অর্থাৎ নীচেকার ছুই কটু- 
বির মাঝের দেয়ালেও কোন ফুটো ফাটা, পথ বা দুওর 
নাই। এর আগেই বলিচি, হৃৎপিণ্ডের ৰা কুটুরি থেকে 
হুপিঞ্ডের সেই গুড়ি-ধমনী আর তার ডাল-পাঁল! দিয়া 
পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। আবার এই 
মাত্র বলিলাম, হৃৎপিণ্ডের ভিতর চারিটী কুটুরি আছে। 
উপরকাঁর ডাইন্ কুট,রি, নীচেকার ডাইন্ কুট,রি; উপরকার 
বাঁ কুট,রি, আর নীচেকার রী কুটরি। তবে ভূৎপিগ্ডের বাঁ 
দিকের কোন্ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গু'ড়ি ধমনী আর . 
তার ডাল-পাল! দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের .সব জায়গায় 

যায় ? হৃৎপিণ্ডের নীচেকার বাঁ কুট,রি খেকে হৃৎপিণ্ডের 
গু'ড়িধমনী আর তার ডাল-পাল! দিয় পরিষ্কার রক্ত শরী- 
রের সব জায়গায় বাঁর়। হৃৎপিঞ্ডের নীচেকার বঁ! কুট,রির 
কোন্ দিক্কে হৃৎপিণ্ডের গুপ্ড়ি-ধমনী লাগান আছে ? উপর 
দিকে । . এই জায়গার একটা ফুটো আছে । এই ফুটোয় 
তপিগ্ডের গুড়ি-ধমনী ঠিক যেন একটী নলের মত লাগান 
াছে। এই ফুটো, পর, ব! দুর ঢাকিবার একটী কপাট 



অপরিফাঁর বুক্ত কোন্ খান দিরা চলা ফেরা করে। ৩৫৫ 

তআঁছে। এর আগে বলিছি, ফুক্কোর লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের 

গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু কোটি কোটি শির 
থেকে ফুক্কোর মোটা শির. দিয়া পরিক্ষার রক্ত হৃৎপিণ্ডের 

বা কুউ,রিতে যায়। হৃৎপিণ্ডের ঝা দিকের কোন্ কুটুরিতে 

যায়? উপরকার ব। কুটুরিতে যায় 1. ফুক্কোর অমন কয়টা 

মোটা শির দিয়া পরিক্ষার রক্ত হৃশপিগ্ডের বা দিকের উপর- 

কার কুটুরিতে মায় ? চারিটী শির দিয়া। এই চারিটা 
ণিরের দুটা হৃতপিগ্ডের বাঁ দিকের উপরকার কুটুরির ডাইন্ 

দিকে, আর দুটী তার ক! দিকে লাগান আছে। ফুঁল্কোর 

লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বৈছান চুলের মত 

সরু কোটি-কোটি শির থেকে ফুক্ষোর এ চাঁরিটি মোটা শির 
দিয়া পরিক্ষার রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার বা কুটুরিতে যায় ; 
তার পর, উপরকার বা কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে 

ফুটো, পথ বা ছুওর আছে ধলিছি, £সই ফুটে] দিয়া নীচে- 

কার বা কুটুরিতে যায়; শেষে নীচেকার বা কুটুরি থেকে 
হাপিণ্ডের গু'ড়ি-ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায় যায়। 

এর স্মাগে বলিনি, নীচেক্কার অর্ধেক শরীরের অপরিষ্কার 

রন্ত, লীচেকার গুডি-ধমনী দিয়া, আর উপরকার অদ্ধেক 
শরীরের অপরিক্ষার রক্ত উপরকার গুঁড়ি-শির দিয়া হৃৎ- 

পিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুক্িতে যায়; তাঁর পর, উপর- 

কার ডাইন্ কুটুরির তলায় বা মেজেতে য়ে ফুটো, পথ বা 
হুওর আছে বলিছি, সেই ফুটে দিয়া নীচেকার ডাইন্ কুটু- 
রিতে যায়; শেস্ষে নীচেকার ডাইন্ কুটুরি. থেকে ফুক্কোর 
একটা ধমনী দ্বিয়া সেই অপরিষ্কার রক্ত ফুক্কোর সেই লক্ষ- 



৩৫৬ পরিফাঁর ও অপরিষ্ার রক্ত শরীরে কেমন করিয়! চগা ফেরা বরে 

লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু 

সরু শিরে গিয়া উপস্থিত হয়। হৃণুপিণ্ডের নীচেরার 

ডাইন্ কুটুরির কোন্ দিকে ফুল্ষৌর এ ধমনী লাগান আছে ? 

উপর দিকে । এই জায়গায় হৃপিণ্ডের গায়ে একটা ফুটে 

আছে। এই ফুটোয় ফুক্কোর এ ধমনী নলের মত লাগান 
আডে। এই ফুটো, পথ বা দুওর ঢাকিবার একটী কপাট 

আছে। 

কিসের বলে আর কেমন করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত 

নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইছে আর অপরিষ্কার রক্ত কেমন করিয়া 

পরিষ্কার হইতেছে, এক ররুয় মোটামুটি বলিলাম। তার 

এক বার ভাল করিয়া বলি। নীচেকার অদ্ধেক শরীরের 

ক্প্ররিক্ষার কাল রক্ত ছোট বড় অনেক শির দিয়া নীচেকার 
দুটী মোটা শিরে যাঁয়। তার পর নীচেকার এই ছুটী মোট! 
শির থেকে নীচেকাঁর গুঁড়িহ্তির ( অধোমহাশিরা_ইন্- 

ফিরিয়র্ বীনা কেবা) দির হৃপিগ্ডের উপরকার ডাইন্ 
কুটুরিতে যায়। আর উপররকাঁর অদ্রেক শরীরের অপরি- 
ক্ষার কাল রক্ত ছোট ঝড় নেক শির দিয়া উপরকার দুটি 
মোটা শিরে যায়। তাঁর পর উপরকার এই ছুই মোটা 

শির থেকে উপরকার গুঁড়ি-শির (উদ্ধয়হাশিরা_স্থপিরি- 

য়র বীনা কেবা) দরিয়া হৎপিণ্ডের উপরকার ভাইন্ কুট- 

রিতে যায়,। নীচেকার অর্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল 

রক্ত, তাঁর উপরকার অদ্ধেক শরীরের অপ্ররিষ্কার কাল বক্ত 

এই রকম করিয়া ঠিক এক সময়েই হৃৎপিণ্ডের উপরকারি 

ডাইন্ কুটুরিতে গিয়া পড়ে। এই অপরিষ্কার কাল রক 



শৃত্যু কেমন করিয়া হয়। ৩৫৭ 

শপিপ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্, 

কুটুর্িতে যায় । তার পর, নীচেকার ভাইন্ কুটুরি থেকে 

ফুহ্ধোর বড ধমনী-দিয়া ফুক্কোর লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে 

জ্গালের মত বিছান চুলের মত সরু-সরু শিরে যায় । এই লক্ষ- 

লক্ষ বায়ুকোষের ভিতরকার বাতাসের অক্সিজেন লইয়া সেই 

অপরিষ্কার কাঁল রক্ত পরিষ্কার আর লাল টক্টকে হয়। 
তার পর, এই গ্লারিক্ষার আর লাল টক্টকে রক্ত চুলের মত 

সেই সব শির থেকে ফুক্কোর চারিটা মোটা শির দিয়া হৃত- 

পিগ্ডের উপরকার বা কুটুরিতে যায় । তার পর, উপরকার 

বা কুটুরি থেকে এই পরিক্ষার লাল রক্ত নীচেকার বা কুট্র- 

প্রিতে যাঁয়। শেষে নীচেকার বা কুটুরি থেকে এই পরিলার 

লাল রক্ত হৃ২পিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী ( হৃদ্ধমনী-_এয়র্ট। ) আর 

তার ভাল-পালা দিয়! শরীরের সব জায়গায় যায় । এই 

রকুম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে, 

আর মুকুমূন্ছ অপরিষ্কার হইতেছে আর পরিক্ষার হইতেছে । 
তার পর বলি। এর আগেই বলিছি, স্বত্যু ছু রকমে 

হয়। (১) ষে কারণেই হোক্, ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস যাওয়া 

বন্ধ হইলেই স্বতা হয়। ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যুওয়া বন্ধু 
হইলে কেন মৃত্যু হয়, এত ক্ষণ তাই বলিতেছিলাম। আর 
তাই বলিতে গিয়াই এত কথা বলিলাম। ফুক্কোর মধ্যে 

বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে যেমন করিরা মৃত্যু হয়, ফুক্ধোর 

মধ্যে বেশী কার্বণিক্ ফ্যাসিভ. গেলেও-তেমূর্ণি করিয়া মৃত্যু 

হয়। তবেই ফুক্কোর মধ্যে বাতাস না যাওয়ারও সেই ফল | 
অনেক দিনের এ*ধো কুর মধ্যে নামিলে কেন ম্ৃড্যু হয়, 



৩৫৮ মৃত্যু কেমন করিয়া হয়। 

এর আগেই তা বলিছি। (২) ৮৭--৮৮র পাতে বলিছি, 

হৃৎপিণ্ডের কাজ ( অর্থাৎ জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের 
উপর চাপ দেওয়াঁ) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে 

রক্ত চলা ফেরা করে, আর ততক্ষণ জীবন থাকে । ওর 

কাজ বন্ধ হইলেই, ব্রক্তের চলা ফের! বন্ধ হয়, আর জীবনও 

যাঁয়। তবেই যে কারণে হৃৎপিণ্ডের এই কণজ হঠাৎ বন্ধ 

হয়, সেই কারণেই হঠাৎ মৃত্যু হয়। এমন অনেক বিষ 

আছে, যা খাইবা মাত্র হৃ্পিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়। কাজেই 

মৃত্যুও তখনই হয়। হুঠাৎ মুচ্ছণ হইয়া ষে মৃত্যু হয়, তাও 

হ্ৃুপিগ্ডের কাজ বন্ধ হইয়.হয়। মনে কর, খুব কাছিল 

রোগী, যাকে ধরিয়া প।শ ফিরাইয়! দিতে হয়, তাকে যদি 

হঠাৎ উঠাইয়া বসাও বা ক্/ড় করাও, তকে মুচ্ছ হইয়া 

তখনই তার মৃত্যু হইতে পারে। এর পর, এ সব কথা 
ভাল করিয়। বলিৰ। এখন মনে করিয়া রাখ যে, (১) ফুন্ধোর 

মধ্যে বাতাস ফাওয়া বন্ধ হইলে, কি ফুন্কোর মধ্যে বেশী 

কার্ববণিক্ ফ্যাসিভ, গেলে ম্বৃত্যু'হয়। আর (২) ষে কার- 

ণেই হোক্, হৃৎপিণ্ডের কান হঠাৎ বন্ধ হইলে সু | 
হঠাৎ হয়,। 

যদি বল নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিতে বলিতে 

এত কথা বলিবার দরকার কি ? এত ফাল্তে! কথা বলিয়া 

মিছামিছি- পুথি কাড়াইবার দরকার ফি? দরকার একটু 
আধটু নয় 1, * খুবই উ্রকার। ফি নিশ্বাসে আমাদের ফুক্ষোর 

(মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিতেছ্ছে, আর যে ব্যাপার ঘটনার একটু 

এ'দিক্ ও দিক্ হইলে আমাদের জীবন সংশয় হয়, ও রকম 



' ধৌরীর ঘরে পরিষ্কার বাতাসের বেশী দরকার কেন? ৩৫৯ 

করিয়া তা বুঝাইয়া না বলিলে_-পরিক্ষার বাতাস আমাদের 

কত দরকার ; পরিষ্কার বাতাসের কেনই বা এত দরকার ; 

ফুক্কো আমাদের কত বড় দরকারী ঘন্ত্র; এই যন্ত্রের কল বল 

সব ঠিক থাকা কত দরকার ; ব্যামোতৈ এই যন্ত্রের কল বল 

বিগড়ে গেলে আমাদের কত বিপদ ঘটিতে পারে; ফুক্কোর 

কোন ব্যামে। স্বইলে তা শীপ্ব ভাল করনা কত দরকার ; নিয়ু- 
মোনিয়াকে 'ডাস্তরেরা কেন এত ভয় করেন; কেনই বা 

তারা নিয়ুমোনিয়াকে এত শক্ত রোগ বলেন ; তার নিযু- 

মোনিশ়া রোগ বুঝিতে না পারিলে, ক্কি নিয়ুযোনিয়ার ঠিক্ 

চিকিতসা করিতে না পারিলে রোগী কেন অত শ্াঘ্র মার! 

পড়ে--ও রকম করিয়া বুঝাইয়! না বলিলে, এ সব তুমি 

কখনই তলায়ে খুকিতে পারিতে না। ফুল্ো আমাদের কি 

রকম দরকারী বন্ত্র ফুক্কোর কোন শক্ত ব্যামো। হইলে 

আমাদের কি রকম সতর্ক আর সাবধান হওয়া উচিত, তা 
বৃঝাইয়া বলিধার জন্যে বেশী কথী বলিবাঁর দরকাঁর নাই ; 
ভাম!কে তা এক কথায় বল্পিপরু' দিতেছি । দশ দিন আহার 

ন।পাইলেও আমরা বাচিয়া থাকি। এক দিন জল না 

পাইলেপ্ড বাঁঠিয়া থাকি । কিন্তু ফুক্কৌোর মধ্যে বাতাস না 
খেলে আমরা এক্ষ মুহূর্ত ও বাচি না। 

তাঁর পর ঝবলি। সহজ মানুষ যে ঘরে থাকে, সে ঘরের 

চেয়ে রোগীর খরে দিন রাঁতি বাহিরের পরিক্ষার বাতাস 

খেলার আরও বেশী দরকার। রোগীর ঘরে জআ্বারও বেশী 
পরিক্ষা বাতাসের দরকার কেন? সহঙ্জ মানুষের চেয়ে 
ধোপীর গ! থেকে আর ফুক্ষো থেকে বেশী কার্বণিঞ য্যাসিড্ 



৩৬০ শরীরের কোন্ কোন্ দ্বায়গা থেকে কার্কণিক্ ফ্যাসিউ বাহির হর 

বাহির হয়। এর আগেই বলিচি, আমরা যত বার 

নিশ্বাস ফোঁল, তত বারই নিশ্বাসের ঙ্গে কার্ববণিক্ য্যাঁসউ, 

বাহির হয়। ফল কথা, নিশ্বাস ফেলিলে নাক দিয়া যে 

একটা বাতাস বাহির হয়, সে বাতী'সটা কার্ববণিক্ ফ্যাসিড, 

বৈ আর কিছুই নর । আমাদের গায়ের চামড়ায় এমন লক্ষ- 
লক্ষ ছিদ্র আছে। ফেইলক্ষলক্ষ ছিদ্র দিয়াও কাববাঁণক্ 

যাসিড বাহির হয় । সহজ বেলার চেয়ে বামো হইল 

মাক দিনা আর চানডার দেই লক্ষ লক্ষ 'ছিও্র দিয়া রেশী 

কার্ববণিক্ য্যাসিড্ বাঠির হর । এই জন্যে, সহজ মানুষের 

ঘরের চেত্বে রোগীর ঘরে পর্দ্ধ!র বাতসের বেশী দরকার 

এ কথাটা যেন কখনও ভূলও না। আর এই জন্যেই, 

রোগীর ঘরে লোক জন যত কম থাকে, ততই ভাল । কেন, 

তাঁ কি আবার বলিতে হইবে ? ঘরে লোক বেশী থাবিলে 

কার্বণিক্ যুযাসিড, বেশী শ্যগি হয়। যেঘরে রোগী থাকে, 

সে ঘরে কেমন একটা ভারি দুর্গন্ধ হয়। এ রকম দুর্গ 

কেন হয়? রোগীর গ। থেকে বেশী কান্বিণিক্ য্যাসিড় ত 

বাহির হয়ই । তা ছাড়া, তাঁর গা থেকে একট দুর্গন্ধ বাহির 

হয়। এই দ্ুর্গন্ধে ধরের বাতাস খুব খারাপ হয়। এই 

জন্যে, রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাতাস খেলখর আরও বেশী 

দরকার। রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তা দূর 

. করিবার. একটা উপায় আছে। উপায়টাও খুব সহজ। 

কয়লার একটী গুণ আছে । সকলে তা জানেন না। জানিলে 

কয়ল! এত দিন খুব আদরের জিনিশ হইয়া পড়িত।' সে 

* শুণটী কি? কয়লা দুর্গন্ধ খাইয়া ফেলে। রোগীর ঘরের 



রোগীর ঘরের কড়িতে বা-মড়ীয় ঝুড়ি করিয়া করলা টাঙাইবে ৬৬১ 

কড়িতে কি আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাভাইয়া রাখিলে 

রোগীর প্রা থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তা এ কয়লায় খাই 
ফেলে । কাজেই, রোগীর ঘরের বাতাস আর খারাপ হইতে 

পারে না। হাস্পাতালে যেখানে অনেক রোগী থাকে, 
সেখানে ও রকম করিয়া কয়ল। টাঙাইয়া না রাখিলে রোগী- 

দের গায়ের গন্ধে ই।স্পাততালে কেহ (তিষ্ঠঠতে পারিত না। 

মেডিকেল্ কলেজের হাস্পাতালে গিয়া দি এক বার দেখ, 

তরে রোগীদের ঘরে ঘরে কয়লার-ঝুড়ির কেমন সব রচনা 

বুনিতেছ্ে দেখিতে পাইবে । কয়লার এ গুণটীও ভুলি 
না, রোগীর ঘরের লাঁড়ায় কি কড়িতে কুড়ি করিয়া কয়লা 

টাঁডাইতেও সুলিও না। তিন চারি দ্রিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা 
খুব খোলা জায়গায় বাতাসে বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিতে 

ভব। বাতাসে এ রকম করিয়া ছড়াইয়া দিলে কয়লার 

ভিতরকার সব খারাপ গন্ধ বাঁচির হইয়া যায়। তারপর 

সেই কয়লা আবার নূতন কয়লীর মত ব্যবহার করিতে 

পার। কয়লার ভিতরে খারাপ গন্ধ কোথা থেকে আসিল ? 

রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তাঁই কয়লার ভিশুরে গির! 

জনা হয়। তাতেই বলিছি বে কয়ল। দুর্গন্ধ খাইফ। ফেলে । 

পোনর দিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা বদলাইয়া' ফেলিবে। 
পুরাণ কয়লা ফেলিয়া দরিয়া ঝুড়িতে নৃতন কয়লা পুরিয়া 

রাখিবে! মনে কর তদু বেলা কয়লা বদূলাইতে পার। 
কন না কয়লা কিনিতেও হয় না, কয়লা তয়ের করিবার 
জন্যে কিছু খরচ করিতেও হয় না। ছু বেলা ভাত তরকারি. 

পাধিবার জন্যে আকায় (উননে ) রোজ রোজ .যষে কয়লা 



ওঃ রোগীকে ভিজে (র্সাতা মাটিতে ুইতে দিবে লা। 

ভর ভয়, সেই কন্রলা নহ্ট না করিয়া রাখিলে তোমার কয 

লার অন্।ণ কখনই হয় ন।। বাঁধা বাড়ার পর আকার 

( উননের ) আগুণ ফদ্দি না শিবাঁও, তবে কয়লা ন1 হইয়া সব 

ছাই ভহম়। বায় । এই জন্যে, ছু বেলাহই জলের আছড়া 

দিয়া আকার আগুণ নিধাইয়া রাখিবে। এই রকম করিয়া 
লোজ রোজ যে কয়লা তয়ের হনে, একট? ঢাকা জায়গায় 

গাদ| করিয়া রাখিয়া দিবে। বুদ্িত্তে ভিজিতে দেওয়া 

হবে ন!। | র 

দৌ-তলা কি ন্তেতলায় সক্নো খটখটে ঘরে খাটের 

উপর খুব পুরু গার পরিষ্কার নিভাঁনায় নিয়ুমোনিয়"রোগীকে 

শে।গয়াইনে বিলে কাঙাল গরিবদের উপায় কি হবে? 

কড় মানু-ষরা তোমার সব বকম নিয়মই পালন করিতে 

পা.র। টাকার বইহ্তয়। কিন্ত যারা পরিবারের ভাত 

কাপও যোগাইতে পরে না, াদেরহ মন্ষিল। ভিজে সোতা 

ম।টাতে শুইলে সহজ মশ্িষেরও ব্যামে। হয়। কাজেই) 

হ।জার গরিব হইলেও রোগীরে তেন জায়গায় শুইতে 
দেওয়া উচিত নয়। এই জন্যে ভিজে সৌতা মাটিতে নিয়: 
মোনিয়া-রোপীকে কখনও শুইতে দিবে মা। শুঁছু নিয় 

মোনিরা-রোগী বলিয়া কেন ? কোনও ফোগীকেই ভিজে 

সোতা সাঁটতে শুইতে দেওয়া উচিত নয়। রোগীর কথা 

ছাড়িয়া দেও । সহজ মানুষেরও পর্ষে তা ব্যবস্থা নয় ।' 

যাদের আর ঘর নাই, খাট তক্তপোব' কিনিবার উপায় নাই, 
ভিজে সৌতা মাটিতে না শু ইলে যাদের চলে না। তাঁদের 

উপার তবে কি হবে ঠ উপায় আছে। সহন্গ উপায়ই 



গরম জলের ভাঁব নিশ্বানের সঙ্গে কেমন করি! লইতৈ হয়। ৩৬৩ 

আছে। গুড় চুণ ঘরের মেজেতে পুরু করিয়া ছড়াইয়া 

দিয়া তার উপর শুকৃনো বিচিলি কি পল পাতিলে ভিজে 

সৌতা মেজের দোষ অনেক কাটিয়া যায়। সেই শুকৃনে। 

ধিচিলিকি পলের উপর বিছান! করিয়া রোগীকে শোওয়াইলে 

তার কোনও অনিষ্ট হয় হয় না। ভিজে সৌতা মেজের রস 

চুণ ফুঁড়িয়া উঠিয়া রোশীর বিভানা কি গা নরম করিতে পারে 

না। চুণের এস্গুণটী কখনও ভূল্রিও না; এ রকম যুক্তি 
ন] করিলে কাঙাল গরিবের আর উপায় নাই। আমাদের 

দেশের পোনর আনা লোক নিঃন্গ(। যে ঘরের মেজে অত 

ভিজে সৌতা, তার দেওয়ালও ভিজে সৌতা। দেয়ালের 

গোড়ায় যদি রোগীর বিছণন। করিতে হয়, তবে শুক্নো 

বিচিলির ঝাঁপ তয়ের করিয়! দেয়ালের গায়ে হেলান দিয় 

রাখিয়া তবে তার বিছানা করিবে । 

আর একটী কথা বলিলেই নুহগ নিমুমোঁনিয়ার চিকিৎ- 
সার কথ! বলা সারা হয়। এর অ।গেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়া- 

রোগীর ঘর দিন রাত্রি সমান গরম রাখা বড় দরকার | নেলে 

ব্যামে। শীপ্র সারে না। ব্রংকাইটিস রোগেও রোগীকে ঠিক্ 

সেই নিয়মে রাখিশ্ুত হয়। রোগীর ঘর ত দ্দিন রাতি সমান 
গরম রাখা চাই-ই । তা ছাড়া, খুক গরম জলের ভাব ঘরের 
মধ্যে নিয়ত দিতে পারিলে রোগী খুব আরাম বোধ করে । 

বাতাসের সঙ্গে গরম জলের ভাব ফুক্ষোর মধ্যে গেচুল কাশি 
কমে, হাপ কমে, কাণিতে কি নিশ্বাস লইতে. বুকের ভি শর- 
কার ব্যথা কমে, শ্লেক্মা সরল হয়, সহজেই গয়ের তুলিতে 
শারে। বুকে, পিঠে, পাঁজরে ভার্পিণের সেক দিলে হে 



৬৬৪ গরম জলের তাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে কাশির বড় উপকার হয় 

উপকার হয়, খুব গরম জলের ভাব বাতাসের সঙ্গে ফক্ষেবি 
মধ্যে গেলে তার চেয়ে কম উপকার হয় না। গরম জলের 

ভাঁবের এ গুণটী কখনও ভূলিও নাঁ। শবম জলৈর ভাব 

ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া দিবে ? ঘর খানি যাঁদ ছোট 

ছয়, তবে ৫ ৬ হীড়ি,ফুটন্ত গরম জল ঘরের মধ্যে আনিয়া 

হাড়ির মুখের শরা খুলিয়া দিলে গরম জলের ভাবে ঘর খানি 

এক বারে পুরিয়া যাবে। ঘর'যদি বড় হয়, তবে রোগীর 

পিছানায় মশারি খাটাইয়া! তাঁর ভিতর এ রকম করিয়া গরম 

জলের ভাব দিবে। মশরির ভিতর ফুটন্ত গরম জলের 

৪ | ৫টী হাড়ি লইয়! গেলে নড গবম হয়, আর সে গরমে 

রোগীর কষ্ট হয়। এই জন্যে মশারির চারি কোণে চারিটি 

হাড়ি এমনি ভুত বরাত করিয়া বসাইনে যে, হাঁড়ির কেবল 

মুপটা মশারির ভিতর থাঁকে, আর সব বাহিরে থাকে । 

ইাড়ির গলা পেচিয়া মশারি বাধিযা কোশও দিকে ফীক না 

থাক এমন করিয়া মশারি ঝুলাইয়া দিলে মশ!রির মধ্যে 

গরম জলের ভাব যাবে, অগঢ তার ভিতর তেমন গরম হবে 

না। ব্রংকাইটিস্ই হোক্, শ্য়ুমেোনিম্াই হোক্, প্লুরিসিই 

হোঁক্'আর কোন কাশ-রোগই হো।ক্, ফুটন্ত গরম জলের 
ভান বাতাসের সঙ্গে রোগীর ফুক্কোর মধ্যে গেলে তার অনেক 
কষ্ট নিবারণ হয়/। যেমন কাশি, হেমাঁন হাপ, গয়ের 

ভুলিতে ,তেম্নি ক, আবার কাশিধার সময় বুকের ভিতর 
তেম্নি ব্যথা। এ সব অন্্রখ দূর করিবার. যেমন অন্তদ 
ফুটন্ত গরম জলের ভাব, এমন আঁর কিছুই নয় |, বুটন্ত 

গরম জলের ভাব খানিক ক্ষণ পব্যন্ত এরকম করিয়। ফুক্ছোর 



পুরাণ নিষুমোনিয়ার লক্ষণ । ৩৬৫ 

নাধ্য লইলে কাশি কমে, হীপ কমে, শ্লেক্সা মরল হয়, গয়ের 

তুলিতে তত কষ্ট হয় না, গয়ের সহজে উঠে, আর কাঁশিবার 
সময় বুকের ভিতরকার ব্যথাঁও কমে। নিযুমোনিয়া, 

ব্রংকাইটিস্, গ্লুরিসি ও আর সব কাশ-রোগে রোগীর ঘর 

বিন রাত্রি সমান গরম রাখা, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫1 ৬ 

বার করিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে ৰা মশারির 
ভিতর এ রকম করিয়া দেওয়া, এই সব রোগের প্রধান 

চিকিৎসা-_এ কথা যেন কখনও ভুলিও না। ফুটন্ত গরম 

জলের ভাবের যে কত গুণ, তা রল! যায় না। এর পর, 
এ সব ভাল করিয়া বলির । 

(২) পুরাণ নিয়ুমোনিয়া-___ঘৃতন নিয়ুমোনিয়া ক্রমে 

পুরাঁণ পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্বা গোড়া থেকেই নিয়ু- 

মোনিয়ার পুরাণ ভাব হইতে পারে। নুতন নিয়ুমোনিয়। 
থেকে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া খুব কম হয়। ব্রংকো-ছিন্ুং 

মোনিয়া থেকেই পুরাণ নিঘুমোনিয়া বেশী হয়। ব্রংকাই- 
টিস্ থেকে যে নিয়ুমোনিয়া হয়, সেই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো- 
নিরুমোনিয়া বলে। ব্রংকো-নিয়ুমোণিয়ার কথা এর পরই 

বলিব। প্লুর্সি থেকেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। 

কখন কখন এ রকম ঘটে যে, ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস যাইতে 

না পারিলে কাপিলারি ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুক্কো ক্রমে 

চেপ্টা, শক্ত আর ভ্রমাট হইয়া ায়। ( ২০৫-__-২০৬র পাত 

দেখ)। ফুক্কোর এ রকম অবস্থা থেকেও” পুরাণ নিয়" 
মোনিয়া হয়। ক্ষয়কাশ ( থাইপিস্ ) থেকেও পুরাণ নিয়ুং 

সোনিয়া হুয়। ধুল, বালি, চুণ, তুলর আঁশ, লোওয়া কি 



৩৬০ পুরাণ দিযুমোনিরার লক্ষণ। 

আর কোন ধাতুর গুড়, কলার গুড় ফুক্ষোর নলির মধ্যে 

গেলেও পুরাণ নিমুমোনিয়া ক্রমে ঘটে। খনিতে যারা কাজ 

করে, কামার, যারা ভাতার কাঁজ করে. যে সব মিক্সি পাত- 

রের কাজ করে, এদেরই পুরাণ .নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। 

ফল কথা, কোন রকম খারাপ গুড় কি ধুল নিশ্বালের সঙ্গে 

যাদের ফুক্কোর মধ্যে যায়, তাদেরই পুরাণ নিয়ুমোনিয়া বেশী 
হয়। ক্ষয়কীশের কথ। এর পর ভাল করিয়া,.বলিব। 

তার পর ব্যামে! হইয়া যে ফুক্কোটা খারাপ-হইয়! যায়, 
তার আকার প্রকার কেমন হয় তাবলি। কোন কোন 

রোগীর বিশেষ যাদের ফুক্ষোর মধ্যে ধুল বালি গিয়া পুরাণ 

নিয়ুমোনিয়। হইয়াছে, তাদের ফুক্কোর রং প্রায় কাল হইয়া 

ঘায়। 

র্যাঙ্গোর গোড়ায় ফুক্কোর ভিতর খুব রক্ত জমে । তার 

পর ফুল্ষোয় তেমন রক্ত জমিয়া থাকে না। ফুল্কোর রং 

ফ্যাকাশে হইয়া যায়। শেষে ফুল্কোর আকার প্রকার 

এমনি বদুলাইয়া যার থে, সে কম ফুল্কো৷ যে এক বার 
দেখিয়াছে, তাঁর আর ভুল হয় না। ফুক্কে! কুক্ডে-শু"কড়ে 

জড়-শড় হইয়া যায়। তাঁর তেমন ঘে নরম 'ফ্লুলকো এক 
বারে এমনি শক্ত হইয়া যায় যে, হাত দিয়া ছেঁড়া যায় না, 

আর কাঁটিলে করু-কর্ শব্দ হয়। কাটা! জায়গা তেলা, 
কনে, আর মারবেলের ধত চিট ফোটা । আর কাট! 

জায়গায় শুকনো, নাড়ীর মত দড়ি-দড়ি সব কি দেখা য়ায়) 
এ নর কি? শির জার বায়ুনলি ুক্ধিয়া গিয়া! অচর মোটা 

ছুইয়াও রকম দড়ি" দড়ি হইয়া থাকে । ফুল্কোর অনের 



পুরাণ নিযুমেনিয়ার ফুল্্কো। কুঁক্ড়ে-শু কূড়ে যায়। ৩৬৭ 

থানি এই রকম করিয়! খারাপ হইতে পারে । আবার একটু 

খানি ৪ খারাপ হইতে পারে। কেবল একটা ফুক্ষোরই এ 

রকম দুর্দশা হয়। ছুট ফুক্ষোর হয় না। পুরাণ নিয়ু- 
মোনিয়ার এই একটা বিশেষ চিহ্ু | ফুক্কোর এ রকম দুর্দশা 

ভয় কেন? পুরাণ নিয়মোনিয়াতে বায়কোষ গুলির গা খুৰ্ 
পুরু হয়, কাজেই তাদের খোল কমিয়া যায়। ফল কথা, 

কক্ষোর যে খান্িতে বামো হয়, সে খানির ফৌপড়া ভাৰ্ 
(স্পঞ্ভের মত) কমির। বায়, আর নিরেট ভাঁবই বেশী হয় ॥ 

স্পপ্ের মত নরম আর ফোপড়া বলিয়াই ফুক্কোর ভিতর 

বাতাস সহজেই যাঁয়, আর ফি নিশ্বাসে অমন ফাঁপিয়া উঠে ॥ 
কাজেই ফুল্কে। সে রকম ফোঁপড়া আর নরম না থাকিলে 

আর বায়ুকোষ গুলির খোল কমিয়া গেলে, বাতাস সহজেও 

বাইন্তে পাবে না, আবার ফি.নিশ্বাসে যতটুকু বাতাস যাই- 

বার কথা, তাও যায় নাঁ। কাঁজেই, ফুল্কো কুঁক্ড়ে-শু'ক্ড়ে 
জর শড় হইয়া যাইবে বৈ আরকি এ দিকে ফুলকো! 

কুকূড়ে, শ্রকৃডে জড়শড় হয়, ওদ্দিকে বায়ুনলি গুলির 

খে'ল বড় হয় আর বুকের ব! পাঁজরের সেইজায়গায় বসিয়! 

বায়। বুকের বা্পাজরের সে জায়গাটা অমন করিফা বসিরাং 

পায় কেন ঠ আগে কি নিশ্পাসে ফুলকে! একবারে এমন 
ফ পিয়৷ উঠিত যে বুকের খোল একবারে পুরিয়া যাইত ॥ 
এএন ফুল্্কোর ভিভর মে রকম বাতাসও যায় না, ফুল্কে! 
কাপিয়াও উঠে না, ফি নিশ্বাসে বুকের খোলও পুঁরিয়া উঠে 
শা। উপরে বাতাসের চাপ, নীচে বাতাস নাই, কাজেই 

প্াকর কি পাঁজরের সে জায়গা বমিজা যাগ । শয়ের এক 



বাষুদ্কাঁষের খোল কেমন করিয়া বড় হয়? 

"১ £চণ জমিয়া পচে বলিয়া বায়নলি গুলির খোল হারও 

১ সয। আর সেই" সব বাযুনলির চারি দিকে ফুল্কো 

৮ -এ খারাপ হইয়া যায়। এ ব্যামে! এক দিকৃকার ফুক্ষোর 

“ন থাকিতে হইতে পারে, ফুল্কোর কেবল গোড়ার দিকেই 
££;শ পারে, ফুল্কার কেবল আগাতেও হইতে পারে, 

/* দকোর কেবল মাঝখানেও হইতে পারে। বুকের 

75" আর ফুল্্কো যে একটী সরু পর্দ দিয়া! ঢাকা, সেই 

 ₹"* স্কাচর পুরু হয়, আর গায়ে-গায়ে লাগিয়া যায়। 
৮» টাকে ডাক্তরেরা প্রা বলেন। এই পারদ] খুব 

৮, হউন! ফুল্ুকোকে এক বারে চাপিয়া কিয়া ধরে। 

উই ০ আকা ক্রমে চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়। 

দন ৪ হুকাষ গুলি সেই কষুণিতে এক রকম বুজিরা 

17 1 এ শি থেকে এই রকম করিয়া পুরাণ নিয়মোনিয়। 

দম 1 4. বার বে টুকুতে এই ব্যামো হয়, সে টুকু ছাড়া। 
৯/14 ক *:র বায়ুকোধষের খোল বড় হয়। খোল বড 

£র দেন ? বারুকোষগুলির ভিতরে বেশী বাতাস যায় বলিয়। 
সদ খোল বড় হয়। বায়ুকোষ গুলিতে বেশী বাতাস যায়, 

দে নন চঙহগাক্কোর ষে খানিতে ব্যামো হয়, সে খানির বায়ু 
১ গছিত "খাল কমিয়া যায় বলিয়া তাতে যত টুকু বাতাস 
বাইলার কগ ক, যাইতে পারে না! কাজেই, ফুল্্কোর 

শে খুণি হল থাকে, সেই খানির বায়ুকোষ গুলির মধ্যে 

4 পরান যয» এই জন্যে, যত টুকু বাতাস যাওয়ার 
৮, ১1 টের বেশী বাভাস নিয়ত যায় বলিয়া বায়ুকোব 

শর বর শেন সড় তইয়। যায়। বারুকোষ,গুলির এই রকম 



পুরাণ নিযুদমানিয়ার লক্ষণ। 

করিয়া খোল বড় হইয়া! ধাওয়াকে ডাক্তরেরা এম্পীজিচ। 

বলেন। এর পর এ রোগের কথা ভাল করিয়া বলিব 

বারকোষ গুলির ভিতরে এত বাতাস যাইতে পীরে, ০ 

তাতেই বায়ুকোষ ফাটিয়া যাইতে পারে। ফাটিয়া গেছে 

তার ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া পড়ে । বায়ুকোষ গুলি 

যে স্থুত বা আশ+দিয়া সব গায়ে গায়ে গাথা, সেই সত বা 

আশের ভিতর আসিয়া বাতাস জমা হয়। এ ছাড়া, যে সব 

রোগে পুরাণ নিয়ুমোনিযলা হয় বলিছি, সে সব রোগেরও 

চিঠ' পাওয়া যায়। 
লক্ষণ____-সচরাচর যে নিয়ুমোনিয়। হইয়া থাকে, সে 

নিয়মে।নিয়া সারিতে গৌণ হইলে, তার যে সব লক্ষণ হয়, 
প্রথমে পুরাণ নিয়ুমোনিয়ারও সেই সব লক্ষণ বৈ আর কিছু 

জানিতে পারা ঘায় না। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় 

ফুল্কো নিরেট হইয়া গেলে পিঠে আর পাঁজরে ঘা দিলে 

ঘেমন নিরেট শব্দ বাহির হয়, এখানেও সেই রকম নিরেট 

শব্দ বাহির হয়। কিন্তু যত দিন পাক্ররের এক দিক বসিয়া 

ন। যায়, আর বায়ুনলিগুলির খোল বড় না হয়, তত দিন 

পুরাণ নিয়ুমোন্য়ার কোনও নিশ্চিত চিহ্ন পাওয়া যায় না। 

জ্বর বড় একটা মালুম হয় না। রাত্রে প্রায়ই খুব ঘাম হয়। 

এই ঘামাতেই রোগীকে ভারি ছুর্ববল আর কাহিল করিয়। 

ফেলে । উঠিতচ, বসিতে, কি কোন কাজ কন্ধ করিতে হাপ 
লাগা ছাড়া অন.্নেক দিন পধ্যস্ত আর কোনও রকম অস্থখের 

পরিচয় পাওয়া যায় না। এছাড়া, কাশিও একটু হয়, 

গ্য়েরও একটু একটু উঠে। যে দিকের ফুল্কোর ব্যামো, 



৩৭০ পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ 

সেই দিকের পিঠে পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয় 

এই রকম নিরেট শব্দ বরাররি থাকিয়া ষায়। ণিশ্বাস লই- 

বার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবাঁর সময় সে দিকের বুক কি 

পাঁজর এত কম নড়েবে, তা বড় একটা মালুম হয় না। 

সহজ বেলায় নিশ্বাস লইলে আর নিশ্বাস ফেলিলে বুক আর 

পাজর কেমন ফুলিয়া উঠে আর কমিয়া যায় তা সকলেই 

দেখিয়াছেন। নিশ্বাস লইলে ফুল্্কো বাতাসে পুরিয়া যায়, 

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও ফুলিয়া উঠে । নিশ্বাস ফেলিলে 

বাতাস বাহির হইয়া আসে বলিয়া ফুলকে! যেন চুপ্নে যায়; 

সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও কমিরা যাঁয়। যত বার নিশ্বাস লওয়া 

যাব আর নিশ্বাস ফেলা যায়, তত বাঁরই এই রকম করিয়া 

বুকের ছাতি ফোলে আর কমিয়া যায়। পুরাণ প্ুবিসি 

রোগে বুকের ভিতর জল জমিলে বুক কি পাঁজর যত বদির 

যায়, হৃৎপিণ্ড আর পেটের ভিতরকার সব যন্ত্র আপন আপন 

জায়গা থেকে যত দূর সরিয়া যার, পুরাণ নিযুমোনিয়ায় তত 

নয়। কিন্তু পুরাণ নিয়ুমোনিয়াতে কণ্টার খোল সচরাচর 

বেশী হয়, আর পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গা বসিয়া যায়| 

বারুকোষ ছিডিয়া। তার বাহিরে বাতাস অঃসিলে কণ্টার ও 

রকম খোল বুজিয়া যায়, পাজরের হাড়ের মাঝের জায়গাও 

পুরিক্না বায়। বাযুনলিগুলির খোল বড় হইলে লক্ষণেরও 

একটু তফাত হয়। গয়ের বেশী উঠে। অল্প সবুজ কি অল্প 

নীল রঙের গয়ের উঠে। গয়ের যদি খুব বেশী উঠে.ততার 

রং অল্প জর্দা মালুম হয়। এই গয়ের প্রারুই হৃন্ধ। 

কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। কাশির দল্গে রক্ত উঠাকে ডাক্ড- 



ফুক্কোর ভিতর রক্ত চলার ব্যাঘাত ঘটলে হৃৎপিণ্ডের কি দোষ হয় ৩৭১ 

রেরা হিম্পটিসিস্ বলেন। কাশির সঙ্গে রক্ত-উঠা পুরাণ 

নিয়ুমোনিয়ার একটা সাধারণ লক্ষণ। ফুক্ষোর ভিতর দিয়া 
রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়। ফুল্্কোর ভিতর দিয়া রক্ত 

চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের কি দোষ হয় $ হৃ- 

গিণ্ডের উপরকার ভাইন্ কুটুরি আর নীচেকার ডাইন্ কুটু- 
রির খোল বড়"হয়। খোল বড় হইবেই ত। এর আগেই 
বলিছি যে নীচেকোর অদ্ধেক শরীরের অপরিক্ষার কাল রক্ত 

নীচেকার ছুটী মোটা শির দিয়া নীচেকার গু"ড়িশিরে যায়, 

তীর পর সেই গুড়ি শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকাঁর ভাইন্ 
কুটুরিতে ধায় । আর উপরকার অদ্ধেক শরীরের অপরি- 
ক্কার কাল রক্ত উপরকার ছুটী মোটা শির দিয়! উপরকার 

গুড়ি শিরে যায়, তার পর সেই গুড়ি শির দিয়া হৃতপিগ্ডের 

উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। সব শরীরের এই অপরি- 
ফাঁর কাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার ভাইন্ কুটুরি থেকে 

নীচেকার ভাইন্ কুটুরিতে ঘায়। শেষে নীচেকার ডাইন্ 

কুটুরি থেকে ফুল্কোর বড় ধমনী দিয়া ফুল্কোর ভিতরে 
যায়। তবেই দেখ, ফুল্কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার কোনও 

ব্যাধাত ঘটিলে, হৃৎপিণ্ডের উপয়কার ডাইন্ কুটুরি আর. 

মীচেকার ডাইন্ কুটুরি রক্তে পুরিয়া খাকিষার কথা কি না ॥ 

রাক্তে নিয়ত এ রকম পুরিয়া থাকিলে, মাংসের থলির খোল 

বাড়িয়া যাবে আশ্চর্য্য কি ? ফুলকোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার 

কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে, হ্ৃত্পিষ্ডের উপর্ককার গঢাইন্ কুটু- 

রিতে আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে রক্ত জমে । আবার 

হৃৎপিগ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে আর নীচেকার্ ডাইন্ 



৩৭২ বাযুনলির খোল বড় হওয়ার চিহ্ন। 

কুটুরিতে রক্ত যাইবার জো শাকে না বলিয়া উপরকার টা 
মোটা শিরে আর উপরকা "ডি-শিরে, আর লীচেকার দ্রটা 
ঘটা শিরে আর নীচেকর্ধর গুড়ি-শিরে রক্ত জমে । ফল 

কর্ণ, শরীরের মধ্য ছোট বড যত শির আছে, সব শিরে 

এরকম করিয়া রক্ত জাম। আপরিক্ষার কাল রক্ত যার 

ভিভরে থাকে, এখালে তাকেই শির ধলিতেছি । এ কথাট। 
ধন মনে থাকে । ৬ “বম করিয়া রক্ত জমে. বলিয়া সব 
শির মোটা আর উচু হইয়। উঠে। শরীরের যে জায়গায় 
শির দেখা যাইবার কণ। নয়, সেখানেও দেখা বায় । এই 
জন্যে, রোগীর শরীর কখন কখন যেন নীল-ব্ণ হয়। আর 
এই জন্তো, তার সব শরীরে শোথ হয়। শোখ আর উদরীর 
কখা এর পর ভাল করিয়া বলিব। কুক্ষোর ভিতরে রন্তু 

হাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া হ্ৃপিঞ্জের গুপড়ি-ধমনী (এট?) 

আর তার ভাল-পালা দিয়া শরীরের সব জায়গায় তেমন 

জোরে রক্ত যাইতে পারে না। এই জন্তো, নাউী সরু আর 
খুব ছুর্ববল মালুম হয়। যে বায়ুনগলগুলির খোল বড় হই- 

যাছে, গে সব যদ্দি বুকের কি পাঁজরের ঠিক নীচে থাকে, 

তবে বুকে-কি পাঁজরে ঘ৷ দিলে খুব ফীপা শব্দ বাহির হয়। 
এহজ বেলায় তেমন জাপা শব্ধ বাহির হয় না। সেই সব 

নলির মধ্যে যদি শ্লেশ্সা থাকে, তবে গ্রিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে 
বড় বুড়বুড়ির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর নলিগুলির 
ভিতর যদি শুক্রো-হয়, তবে নলের ভিতর ফু দিলে যেমন 
শব্দ হর, সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । রোগীকে 
এক-ছুই-তিম গুণিতে বিলে তার আওয়াজ তোমা. 



পুরাণ নিযুমোনিয়ার চিকিৎসী। ৬৩ 

ফাছুণ আসিয়া কন্ কন্ করিয়া বাজে । ২৮৯--২৯০র পাতে 

এ রকম পরীক্ষার কথা বেশ করিয়া বলিছি। বায়ুনলি 

গুলির ঘে খোল বউ হইয়াছে, তার আর একটী খুব ভাল 

চিহ্ আছে । এই চিহ্ৃটীঙ্ক সব চেয়ে ভাল। সে চিহ্ুটা 

কি? রোগী থাকিয়া! থাকিয়া এক এক ধারে অনেক খানি 

করিয়া ছুর্গ্ষ গয়ের তুলিলেই জান! গেল, যে তার বাযুনলি 

গুলির খোল বড় হইয়াছে । বায়ুনলির খোল বড় মা হইলে, 

জত 'গয়ের কোখায় জমিয়া থাকিবে ? আর জ্রমিয়া না 

থাকিলে গণ্নের তুর্গন্ধও হয় না, এক এক বারে অত খানি 
করিরাও উঠে না। 

পুরাণ নিয়মোনিয়া রোগে মৃত্যু হইবার আগে কি কি 
লক্ষণ দেখা দেয়? রক্ত উঠে, উদরী হয়, পেট নাবে। 

পেটের ব্যামে। হয়, সব শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, কিম্বা ভাল 

ফুক্ষোউতেও ব্যামো হয়। | 

চিকিৎসা-_-_-৬এখন পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার চিকিশুসার 
কথা কলি। পুরাণ নিযুমোনিয়ার চিকিৎসা আর কোন 
কোন রুকন ক্ষয়কাশের (থাইসিস্ ) চিকিতসা প্রা সমান । 

পি্াণ নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ফুল্কোৌর নিরেউ ভাৰ 

নুচাইবার 'চেষ্তা করিবে । ফল কথা, এ রোগের সুত্র- 
পাতে এইটাই প্রধান চিকিশুসা। ফুল্্কোর নিরেট ভাব 
ঘুগাইবার উপায় কি ? পিঠে, পীাঁজরে, বুকে টিংচর আয়ো- 

ভীন্ লাগাইলে খুব উপকার হয়। ফুল্্কোর নিরেট ভাব 
শাম্রই ঘুচিয়া যায়। ডিস্পেন্মেরিতে সচরাচর যে টিংচর 

আঝোডীন্ তয়ের থাকে, তার চেয়ে ত্জ্জালহইলে বেশী ফল 



৬৭৪ পুরাণ নিধুমোনিয়ার চিকিৎসা । 

পাওয়া! যায়। লিবরে (ঘকৃতে ) রক্ত জমিলে ডাইন্ দ্িকে 

লিবরের জায়গায় যে টিংচর আয়োডীন্ লাগাইতে বলিছি, 

এখানেও সেই টিংচর আয়়োডীন্ লাগাইবে। সে টিংচর 

আয্োডভীন্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, ১০৬র পাতে 

তা লিখিগ্া দিইছি। জায়গা বদ্লাইলে (স্থান পরিবর্তন 

করিলে ) রোগীর খুব উপকার হয় । ফল কথা, স্থান.পরি- 

বন্ধনে পুরাণ নিয়ুমোনিয়ারোগীর যেমন উউগ্নাকার হয়, এমন 

আর কিছুতেই নয়। তবে সামান্য গৃহস্থ কিম্বা কাডাল 
ছারিবের পক্ষে স্থান-পরিবর্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন 

না, স্থান-পরিষন্তন কেবল বড়-মানুষদেরই ঘটিতে পারে। 

মে, পরিবারেন্র ভাত কাপড় যোগাইতে পারে না, তাকে 

বলিলে, তুমি ঘুডের গিয়া ছুতিন মাল ধাননা করিলে 
তোমার এ ব্যামো সারিতে না! তাকে এরকম ব্যবস্থা 

দেওয়ারও ধে ফল, তোমার ব্যামো সারিবার কোনও উপায় 

নাই বলারও সেই ফল। গায়ে বল হয়, এমন আহার 

রোগীকে দেওয়া চাই-ই। তা নৈলে তার জীবন রক্ষা! হওয়া 
ভার। গায়ে বল হয়, এমন আহার কি ? দুধ আর মাংসের 

ক্কাথ। ' মাংসের দ্ধাথের কথা ১২৭--১৩১র পাতে বেশ 
করিয়া বলিছি। মাংসের ক্কাথের সঙ্গে ব্রাণ্ডি দিলে আরও 

উপকার হয়। এক এক বারে ছু গুন্প (এক ছটাক) ক্াথ 

আর ছু ডাাম্ (আধ কাচ্চা) ব্রাণ্ডি (১র নম্বর ) দিবে। 

রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ছু ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার, তিন 
ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার । এর আগেই বলিছি যে কড 

'লিবর্ অইল্ আর হাইপোষস্ফীইট অব্ লাইম্ সব রকম, 



পুবাণ নিযুমোনিয়ার চিকিৎসা । , ৩৭৫ 

বিশেষ পুরাণ কাশ-রোগেরও খুব ভাল অন্ডদ । এই জন্যে, 

পূরাণ নিয়ুমোনিয়া-রোগে কড্লিধর্ সহল্ আর হাইপো- 

ফস্ফাইট অব্ লাইম্ ব্যবস্থা করিবে । এই দ্ভু রকম অপু 

কখন কি রকম করিয়া খাইতে হয়, ২৫*--২৫২ আর 

২৬৭ -২৬৮র পাতে সে সর বেশ করিয়া লিখিয়া দিইছি। 

কাশি নিবারণের জন্যে কম্পান্টপ্ু টিংচর অব্ ক্যাম্ফষর্ 

দিবে। কম্পান্তণ্ড টিংচর অব্ ক্যাক্ষর ক্লিসের সঙ্গে কি 

রকম করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়। দিলাম । 

চর ক্যাম্কর কো টি ১ ড্রাম্। 

ডিল ওয়াটবু (ক্যাকুই রাশনিথাই ) ৬ শন্ন পুরাইয় 

একত্র মিশাইরা একটা শিশিতি রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও । বপন 

দেখিবে যে বোগী বেশী কাশিত্েছে, তখনই এক দাগ অন্দ 

ওয়াই! দিবে ! তার বাতে স্বগি বুদ্ধি হয় তা কারবে। 

যে অন্তদে আগ্রিবৃদ্ধি হয়, নে অস্থদ্রটা বাঁচে লিখিয়া দিলাম | 

স্তালিপীন্ -** “০ রি ৫ গ্রেন্ 

দোড়ি বাইকাব্ব ( বাইকাব্মণেট্ট অব্ সোডা) ৫ গ্রেন্ 

পল্ৰ ইপেক1* ইপেকাকুরানা পাউডর ) ৯ গ্রেন্ (এক গ্রেনের 

ও ভাগের এক ভাগ) 

পেগ্সিন উর ৩ গ্রেন্ 

একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া তয়ের কর। 

এই রকম ১২টী পুরিয়া তয়ের করিয়া, রোগীকে রোজ 
শটা করিয়া পুরিয়া খাইতে দিবে ।. এ অন্থুদটীতে যে 
কেবল অগ্নি বৃদ্ধি হয় তানয়, রাত্রে রোগ্নীর ঘে ঘাঁম হয, 



৩৭, . পুরাণ নিযুমোনিয়ার চিকিৎসা । 

সে ঘামও কমিয়া যার । পুরাণ নিয়ুমোনিা আর ক্ষয়কাশ 
(পাইসিস্) রোগে রাত্রে রোগীর যে ঘাম হয়, সেই ঘামেতেই 

তোগীর শরীর এক বারে ক্ষয় পাওয়াইয়া দেয়। যে অন্দে 

সেই ঘাম কমে, তার চেয়ে ভাল অন্রদ আর কি হইতে 

পারে ? স্যালিসীন্ এ রকম ঘামের যেমন অন্ুদ, ভাইপো, 

ফস্ফাইট্ অৰ্ লাইমও তেম্নি অস্থদ | ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) 

রোগের কথা যখন বলিব, তখনই এ সব কথা' ভাল করিয়া 

বলিব। রোগ পাকিয়া দ্াড়াইলে অনেক 'রকম উপসর্গ 

আনিয়া উপস্থিত হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে আরম্ত 
হইলে রোগীকে বিছানা থেকে মোটে উঠিতে দিবে না। 

১৫ গ্রুন করিয়া গ্যালিক্ য্যাসিড তিন চারি ঘণ্ট! অন্তর 

খাইতে দিবে । পেটের ব্যামো হইলে-পেট নামিতে 

আরন্ত হইলে শুগার্ অব্ লেড্ আর আফিং দ্রবে। শুগার্ 
তান লেড আর আফিং এরকম পেটের ব্যামোর যেমন 

ধারক অস্থদ, তেমন আর কিছুই না। শুগার্ অব্ লেভ, 

মার আফিং একত্র কি বকম করিয়া দিতে হয়, নীচে তা 

লিখিয়। দিলাম । 

শ্ুগার মব্ লেভ, (র্যাসিটেট অব্ জেড.) তত গ্রেন্ 

আফিং ্ চি ই কোধ) গ্রেন্ 

একৃষ্বাক্ট জেন্শন্ *** রি যতটুকু দরকার 

একত্র মিশাইয়া একটা বড়ি তয়ের কর। 

এই রকম ১২টা বড়ি তয়ের করিরা একটা ক'টোয় করিয়! 

রাখ। প্রতিবার বাহোর পর একটা করিয়া বড়ি খাইতে 

দিবে। রোগীর গয়েরও বেশী উঠিতে দিবে না। কেন না, 



বরকো-নিযুমোনিয়া। ৩৭৭ 

বেশী গয়ের উঠিলে রোগী ভারি ছুর্ননল আর কাবু হইয় 

পড়ে। বেশী গয়ের উঠিতে না পায়, তার উপায় কি £ 

কেটুলি কিম্বা হাড়ি করিয়া জল ফুটাইয়া, সেই ফুটন্ত গরম 

জলে তাপিণ কিম্বা ক্রিয়েসোট ঢালিয়া দ্রিবে। ঢালিয়। 

দিযাই সেই ভাব নাক দিয় টানিয়া লইবে। যত ক্ষণ ভাব 

উঠ্ঠিবে, ততর্দঈণ এ রকম করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে ফুক্ষোর 
মধ্যে এ ভাব,লইবে। | দিন রাতের মধ্যে তিন চারি বার 

এই রকম করিয়া ভাব লইবে। এ ছাড়া, রোশ্ীকে পোট- 
'৪য়াইন, লৌহ-ঘটিত অন্তদ আর কুইনাইন্ দিবে । লৌহ- 
সটিত অনুদ্দ আর কুইনাইন একত্র কি রকম করিয়া দিতে 

তরু, এখানে তা লিখিয়া দিলম। ূ 

কুইনাইন -* টা ২৪ গ্রেন্ 

টিনচর পা ১০ ২ ডা 

টি-চর ডিজিটেলিস ... ৮" ১ ডান 

ক্লোরেটু অব পটাশ **" ১ ডাাষ 

ইন্ফিঘুসন কোয়াসিয়া * ৪ ৯২ ওন্স পুরাইন্সা 

একল্স মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ। 

শিশির গ]ুয়ে কাগজের ১২ট] দাগ কাটিয়া দেও । রোজ 
তিন দাগ করিয়া অস্থুদ খাইবে। সকালে এক দাগ, ছুপরে 
এক দাগ, আর লন্ধ্যার আগে এক দাগ। রোগীর শোথ 
কি উদরি থাকিলেও এ অস্ুদে খুব উপকার হয়। 

(৩) ব্রংকো-নিযুমোনিয়া----এর আগেই বলিছি যে, 
ব্ংকাইটিস্ থেকে যে নিযুমোনিয়া হয়, তাকে ব্রংকে।- 
নিমোনিষা। বলে। ব্রংকো-নিযুমোনিয়া ছেলে-বয়সের 



৩৭৮ ব্রংকো নিঘুমোনিয়া আর নৃতন নিযুমোনিয়ার তফাত কি। 

রোগ। এ রোগ কেবল ছোট ছেলেদেরই হয়। বেশী 

বাসে এ রোগ হয় না, এমন নয়। হয়, তবে খুব কমই 

তয় । ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে ক্যাপিলারি ব্রংকাই- 

টিস্ হইতেই চায়। তবে কচি কখনও এ নিয়মের ব্াযতি- 

করুন ঘটে । ছোটি ছেলেদের হাম কিন্বা হপিংকক হইলে 

এই ক্যাপিলারি রংকাইটিস্ হয়। ভুপিংকফ ছেলেদের 
এক রকম কাশি । এ কাশি দমকে দমকে হয়। কাশি 

উপ্স্থিত হইলে কাশিতে কাশিতে ছেলের ঢোক মুখ 

এক বারে রাড হইয়া যায়। তার পর একটা হপ্ শব্দ 

হইয়। কাশি থামিয়া যায়। হুপিংকফ, ছোঁয়াচে রোগ। 

এর পর এ রোগের কথা বলিব 1 ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুক্কোর 

খানিক চেপ্টও শক্ত আর জমাট হইয়া গেলে, তা থেকেও 

ব্রংকো-নিঘ়মোনিয়া প্রায়ই হয়। ত্রংকাইটিস্ রোগে ফুক্সোর 

খানিক কেমন করিয়া চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়, 

২০৫__-২০৭র পাঁতে সে সব বেশ করিয়া বলিছি। ইন্- 

ক.য়্তা রোগ থেকেও ব্রংকোনযুমোনিয়া হয় । ইন্ফুয়েপ্তা 

এক রকম শদ্দিরোগ। এ.রোগ বখন হয়, এক বারে 

ভাঙ্গার হাজার লোকের হয়। এ রোগেরও কথা এর পর 

বলিব। ব্রতকো-নিযুমোনিয়া এই ওকম করিয়া স্যষ্টি হয়।, 

নুতন নিয়ুমোনিয়াতে ফূক্কোর অনেক খানিতে যেমন এক 

বারে-প্রদাহ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে তেমন হয়না | 

ংকো-নিয়ুমোনিয়াতে ফুক্কোর জায়গায় জায়গায় খানিক 
খানিক লইয়া প্রদাহ হয়। তবেই দেখ, নৃতন নিয়মোনিরা! 
আর ব্রহকো-নিরুমোনিয়া, এই ছুই রকম নিয়ুমোনিয়ার 

71 ত্ 
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এতেও খুব তফাত । ব্রংকো-নিয়ুম্বেনিষাতে এখানে এক 

থাম্চা, ওখানে এক খাম্চা, ফুক্ষোর জায়গায় জায়গায় এই 

রকম করিয়া প্রদাহ হয়। নুতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুক্ষোর 

একবারে অনেক খানির প্রদাহ হয়। এই দ্ব রকম নিয়ু- 
মোনিয়ার এ তফাতটা মনে করিয়া রাখা ঝড় দরকার । যদি 
বল এ তফাতটা কেমন করিয়! জানা যাবে £ বাইরের 

লক্ষণে ত এ তফাতের কোনও পরিচয় পাওয়া ফাবে না। 
তা জানা শক্ত নয়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (গ্রিথস্কোপ্ ) বুকে 

(পিঠে পাজরে দিয়া পরীক্ষা করিয়।৷ দেখিলে কিছুই ছাপা 

থাকে না। ব্রংকো-নিযুমোনিয়াতে ফুক্কোর জায়গায় জায্- 

গায় নিয়ুমোনিয়ার পরিচয় পাওয়াযায় | নুতন নিয়মোনিয়াতে 

ফুক্কোর এখানে একটু, ওখান একটু প্রদাহ হইয়াছে 
এ রকম পরিচয় পাওয়া যায় লা । ফুল্েণর এক জায়গায় 

এক বারে অনেক থানির প্রদ্ধাহ হইয়াছে, তাই জানিতে 

পারা যায়। বুক পরীক্ষার বন্ত্র (গিথস্বোপ্) দিয়া বুক 
পিঠ পাঁজর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিয়মোনিয়ার কি রকম 

পরিচয় পাওয়া যায়, ২৮৩--২৯০র পাতে তা বেশ করিয়। 

বলিছি। | 

লক্ষণ__-_ প্রথমে ব্রংকাইটিস্ হয়। তার পর রোগা 

ভুর্বল ছেলেদের (বিশেষ ঘে সব ছেলে আহারের ত্রর্টিতে 
কাহিল হইয়াছে, তাদের ) এই ব্রংকাইটিস্ ক্রমে বাড়িয়া 

শেষে নিযুমোনিযাঁতে গিয়া দ্রাড়ায়। ব্রংকাইটিস্ থেকে 
শিয়ুষোনিয়া হওয়া কিছু-শক্ত নয়। বায়ুনলির প্রদাহ বায়ু- 
কোয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেই আর কি, নিয়ুমোনিয়া হইল৭ 

১৩ 



৩৮৪ .. ব্রকো-নিযুমোনিয়ার লক্ষণ । 

নৃতন নিয়ুমোনিয়ায় যেমন কম্প হয়, এ নিয়ুমোনিয়ায় তেমন 

কম্প হয় না। কেবল হ্াপ বাড়ে, নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ে, 

ছেলে অস্থির হয়, আর কাশি আসিলেও ব্যথার ভয়ে 

কাশিতে চায় না। বাথা কোথায় 8 ২৭৪র পাতে বলিডি, 

পাকা কোড়ার উপর ঘ] দিলে যেমন লাগে, নিয়ুমোনিয়া- 
রোগী কাশিলে বুকের মধো ফুক্কোয় তেম্নি লাগে । লাগি- 
বার ত কথাই রটে । গায়ের কোন জায়গান্র প্রদাহ হইলে 

- ফুলিলে, রাঙা হইলে, ব্যথা হইলে-_সেখানে কোন 
রকম চাপ লাগা দুরে থাক্, হাত পধ্যন্ত সয় না। ফুক্কোর 

প্রদাহ হইলে সেরকম ত আরও হবে। কাশিবার সময় 

ফুক্ষোর উপর ষে বুকের চাপ লাগেচতা কি আর বলিতে 
হবে? এছাড় গায়ের তাত বাড়ে। সহজ বা সামান্ত 

ব্রংকাইটিসে ছেলেদেরও গাঁয়ের তাত ১০২ ডিগ্রী বা অংশের 
উপর প্রায়ই উঠে না। অর্থাৎ বগলে তাপমান-যন্ত্র দিলে 

পারা ১০২র দাগ ছাড়াইরা প্রায় উঠে না। কিন্তু ব্রংকাই- 

টিস্ থেকে নিয়ুমোনিয়৷ যে য়, সেই গায়ের তাত ১০৩, 
১০৪, কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী বা অংশ হয়। নাড়ীরও বেগ বেশী 

ছুয়। ফুন্ধোর জায়গায় ভায়গায় প্রদাহ, নিরেট ভাব) 

হয় বলিয়া, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র , গ্রিথক্ষোপ্) দিয়া নিয়ু- 

মোনিয়ার পরিচয় প্রথমে বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায় না। 

সচরাচর ছুট ফুক্ধোতেই প্রদাহ হয়। প্রথমে ফুক্ষোর 

গোড়ার পিছন দিকে প্রদাহ হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিরা 

ভুইবার আগে ফুক্কোর খানিক চেপ্টা, শক্ত আর জমাট 

হুইঁয়। যায় বলিয়া, বুকে পিঠে পাজরে আঙুলের ঘা দিলে 



ব্রকো-নিরুমোনিয়ার লক্ষণ । ৩৮১ 

আর এক রকম শর্ঙ বাহির হয়। নুতন নিয়মোনিয়ার 

দ্বিভীয় অবস্থায়, অর্থাৎ ফুক্কোর নিরেট ভাৰ হইলে, বুকে 

পিঠে পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে যে রকম নিরেট শব্দ 
নাহির হয়, এখানে সে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয় না। 

তার চচয়ে কম নিরেট শব্দ বাহির হয়_-বরং একটু ফাঁপা- 

গোচের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু রোগ বাড়িয়া ব্রংকো- 

নিযুমোনিয়া আর নূতন নিযুমোনিয়ার লক্ষণ বা চিহ্ন গুলি 

সমান হইয়া ছাড়ায়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিষা ফুক্কোর গোড়ার 

পিন দিকে চাঁরি পাশে সমান হইব আরস্ত হয়, আর স্তুমু- 
খের দিকে ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে বা! সরিরা যায় । কিন্তু 

নুতন নিযুমোনিয়! এক জায়গায় আরম্ভ হয়, আর সেই খান 

পেকে যেদিকে সে দিকে ছড়াইয্»। পড়ে। ভ্রংকো-নিযু- 

মোনিয়া শীঘ্র বাড়িয়া উঠে না। তবে কখন কখন দুই 

এক দ্বিনেই এত বাড়িয়া উঠে যে, রোগী তাতেই মার! 

পড়ে। ২৯৩র পাতে বলিছি, নিযুমোনিয়া রোগের স্বভাবই 

এই যে, ভালও হঠাৎ হর, মন্দও হঠাৎ হয়। এ রকম 

পাৰ কেবল নূতন নিযুমোনিয়ারই জানির়া রাখ । ব্রংকো- 

শ্যেমোনিয়ার শ্রভাব এ রকম নয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া 
ভলও হুঠাণ্ড হয় না, মন্দও হঠাত হয় ন!। ক্রমে ভাল 

হর, নয় ক্রমে মন্দ হয়। এইক্বান্যে বদি আর আর চিহ্ৃও 

উপাস্থত না থাকে, তবু এত টুকু তফাত ধরিয়াও কোন্ 
রকম নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক করিতে পারা যাঁয়। কেন 
শা, তোমার জানা আছে, নৃতন নিয়ুমোনিয়া ভালও হঠাৎ 
হয়, মন্দও হঠাৎ হয়; কিন্তু ব্রংকো-নিযুমৌনিয়া। ক্রমে ভাল 



৩৮২ ব্রকো-নিয়মোনিয়ার চিকিৎসা । 

হয়, নয় ক্রমে মন্দ হয়। ব্রংকো-নিযুমোনিয়ার প্রথমে 

গায়ের তাত সকাল বেলা ছু ডিগ্রী বা অংশ কিন্বা তারও 

চেয়ে বেশী কমে। গায়ের তাত কমিবার সময়টা ঠিকৃও, 

না থাকিতে পারে । রোগীর প্রায়ই বেশ ঘাম ভয়। নূতন 

নিযুমোনিয়াতে রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে পিঠে হাত দিলে 

হাত যেন পুড়িষধা যায় বোধ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে সে 

রকম হয় না, গায়ের তাত হাতে সে রকম বোধ হয় না। 

ব্রংকো-নিযুমোনিয়া এক বার হইলে শীত্র সারিতে চায় না; 

অনেক দিনে একটু একটু করিয়া সারে। ফুক্ষোর নিরেট 

ভাব ঘুচন বড় শক্ত । ফুক্কোর অনেক খানি চেপ্টা, শক্ত, 

জমাট আর নিরেট হইয়া গেলে রোগী ইাপাইয়া মরে 

কিম্বা অনেক দিন ভূগিয়! ভূগিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া আর 

ক্ষয় পাহরা রোগী লারা পড়ে । 

এর আগেই বলিছি, নূতন নিয়ুমোনিয়াঁর দ্বিতীয় অবস্থায় 

ফুক্ষো ছুরি দিয়া কাটিলে বা ছি*ড়িয়া' ফেলিলে কাটা বা 
ছেঁড়া জায়গায় দাঁনা দান। দেখা বার। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ায় 
ফুক্কে। কাটিলে সে রকম দানা দানা দেখা যায় নখ। কাটা 

জায়গা বেশ এক-সমান আর তেলা দেখায়, 

চিকিৎদা-_-_ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (খুব সরু নলি 

গুলির প্রদাহ ) থেকে হয় বলিয়া, ব্রংকো-নিয়ুমোনিরায় 

চিকিশুসা প্রথমে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার মত। 

ক্যাপিলার্সি' ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা! ২০৮-_২১১র পাতে 
লিখিয়া দিইছি। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়। ষে দুর্বল আর রোগা 

ছেলেদেরই বেশী হয়, ছিকিৎসার নময় এ কথাটা যেন যনে 



ব্রংকো-নিয়,নানিয়ার চিকিৎসা ।, ৩৮৩ 

থাকে। এ রোগের চিকিৎসায় ভাল আহার আর গ্রিমুলেণ্ট 

(উত্তেজক) অশ্রদদ ভারি দরকার। ভাল আহার আর 

কি? ডুধ আর মাংসের ক্কাথ। মাংসের ক্কাথের সঙ্গে ১র 

নম্বর ব্রাণ্ডি একটু একটু দিলে আরও ভাল হয়। ১৭৮ 

পাতে যে কারুবণেট আব্ য্যামোনিয়; মিকৃশ্চর লেখা আছে, 

ঘে সব রোগে কাশি হয়, গয়ের তুলিতে রোগীর কষ্ট হয়, 

'নসব রোগের তার চেরে ভাল ট্রিমুলেপ্ট (উত্তেজক ) 

নত আর নাই। ১৭১র পাতে কার্কবণেট্ অব্ ম়্যামোনিয়। 

নকৃশ্চর পুর মাত্রায় লেখা আছে। ছেলের বয়স বুঝিয়া 

কানবণেট অব্ আ্বামোনিয়া মিকৃশ্চরের মাত্রা ঠিক করিয়! 
লইবে। বয়ল বুঝিয়া অস্থুদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক্ 

করিতে হয়, ২৫৭-_২৫৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। 

ছাড়ী কড্লিবরু অইল্ আর হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইম্ও 

বে? এর আগেই বলিছি যে,."হাইপোকক্ফাইট অব্ লাইম্ 

আর কড্লিবর্ অইল্, সকল কাশ রোগেন্সই অতি চমত্কার 

অহৃদদ। ২৫০-২৫১র পাতে হাইপোফস্ফাই্ট' অবু লাই- 

মের কথা বলিছি। আর ২৬৭--২৬৮র পাতে কড্লিবরু 

তইলের কথা বলিছি। কুইনাইন্ জ্বরের যেমন আন্ুদ, কীঁশ- 

রোগেবও তেম্নি অস্থুদ-_-এ. কথাটা যেন এখানেও মনে 

থাকে । দরকার হয় ত কুইনখুইনের সঙ্গে 'লৌহ-ঘটিত অস্ুদ 
দিবে। লৌহ-ঘটিত অন্মুদ এর আগেই লিখিয়া দিইছি। 

যর্দি বল লৌহ্-ঘটিত অন্থদ দেওয়া দরকার কি, না, কেমন 

করিয়া বুবিব। তা বুঝা শক্ত নয়। রক্ত কমিয়া গেলে, 

রোগীর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইলে তাকে কুইনাইনের সঙ্গে 

৪ 

টন 



৩৮৪ প্লরিসি। 

লৌহ ঘটিত অস্রুদ দেওয়া বড় দরকার । নৈলে রক্ত মরি 

কমিয়৷ গিয়া রোগীর শোথ, উদরী জন্মিতে পায়ে । এ সব 

কথা এর পর ভাল করিয়া বলিক। 

৩। প্ররিপসি প্লরিসিও কম শক্তি রোগ নয়। 
(2... 

নৃতন নিয়ুমোনিয়া সারের ত শ্ীত্রই সারে।  প্ররিসি শা 

'সারিত্তে চায় না। বুকের মধ্যের খোল আর কুক্ষো যে 

একটা সরু পর্দদা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দাটাকে ডাক্তরেরা পরা 
বলেন। ফুক্কোর নলিগুলির প্রদশহকে যেমন ত্রংকাষউটটিস্ 

বলে, বায়ুকোষগুলির প্রদাহকে যেমন নিযুমোনাইটিস্ ব! 

নিঘুমোনিয়া বলে, প্লুরার (এ সরু পদ্দাটার ) প্রদাহকে 
তেম্নি প্লুরাইটিস্ বা প্রুরিসি বলে। নিয়ুমোনাইটিস্ আর 

নিয়ুমোনিয়া, এই ছুটী নামের মধো নিয়ুমোনিয়া নামটা যেমন 
চলিত, প্লরাইটিস্ আর প্লুতিসি, এই ডটা নামের মধ্যে 

প্ূরিসি তেম্নি চলিত। "ডাক্তরেরা প্রায় সব রোগেরই 

এক একটী বাঙ্গাল! লাম দিয়াছেন । ব্রংকাইটিসকে বাঙ্গা- 

লায় বায়নলিভূজপ্রদাহ বলে। নিযুমোনিয়!কে ফুক্ষ,স- 

প্রদাহ কলে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। প্র,গিপিকে 

বা্জালায় ফুক্ষ,সবেষ্ট প্রদাহ বলা যায়। ফুক্কোর ভাল কথা 

ফুদ্ক,স ; আর য। দিয়া কোন জিনিশ ঘের! ব' ঢাকা থাকে, 

ভাল কথায় তাকে তার কেষ্ট বলে। এই জন্যে, প্লুরিসিকে 

বাঙ্গালায় ফুক্ষ,সব্ষট প্রদাহ বলা যায়। খায়ুনলিভুক্জ প্রদাহের 
চেয়ে ব্রংকাইটিস্ বলা যেমন সোজা, ফুক্ষসপ্রদাহের চেয়ে 

প্ররিসি বলা তেম্নি সোজা । প্লুরিপি প্রায়ই এক দিকে 
১ 

০ শর চি পরি ৫2 দিলা রং 2, টি, শা হক এ পু শক ০৯2 এত ৮ তি 2 ৮ 

৫ 05052 ৮ ডি 
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'ঘ, সেই প্রুরিসিই ছু দিকে হয়। ছু দিকে নিযুমোনিয়া 

ছইলে তাকে যেমন ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলে, ছু দিকে 

পরিলি হইলে তাকে" তেম্নি ভবল্ প্লুরিসি বলে। প্লঃরিসির 

পঙ্গে যদি আর কোনও রোগ আসিয়া উপস্থিত না হয়ু, তবে 

শুছু প্লরিসি রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না। 

প্ররিসি ছু,'রকম । নুতন আর প্ররাণ। এই হু প্রকম 

ঘরিসির কথা এখন এক এক করিয়া বলিব। 

(১) নুতন প্লরিসি- কারণ । যাদের ক্ষয়কাশের 

ধাত ( ধাতু ), বাদের ফুক্কোয় গুটি আছে, যারা রোগা, আর 
দুর্বল, কল কথা, যাদের শরীর ল্তৃস্থ নয়, হিম বাত ভোগ 

করিলে, বুষ্টিতে ভিজিলে কিন্বা ভিজে কাপড় চোপডে 

খাকিলে তাদেরই প্রুরিসি বেশী হয়। ক্ষয়কাশের ( থাই- 

সিসের ) কথা, ফুক্কোয় গুটি হওয়ার কথা এর পরই বলিব । 

২৬৯র পাতে বলিছি, শরীর স্বস্থমআর খুব সবল থাকিতে 

হিম বাত ভোগে নিযুমোনিয়া হয় না। ম্বৃশ্থ আর সবল 

শরীরে হিম বাত ভোগ করিলে তেম্নি প্লুরিসিও হয় না। 
(মাটামুটি ধরিতে গেলে, ব্রংকাইটিস্, নিযুমোনিয়া, প্র,রিসি, 

এ তিন রোগের কারণ এক । যার শরীরের যেমন ন্অবস্থা, 

তার তেম্নি রোগ হয়। যার শরীর বত অস্রস্থ আর ছুর্ববল, 

অত্যাচারে তার তত শক্ত রোগ হয় ।” হিম বাত ভোগ 

করিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কারো সামান্য শদ্দি হয়, কারো 

ংকাইটিস্ হয়, কারো! প্রুল্মিসি হয়, কারো বা নিযুমোনিক! 
হয়। ব্রংকাইটিসের চেয়ে প্রুরিসি শক্ত রোগ । আবার 
£এনপির চেয়ে নিবুমোনিয়া শক্ত রোগ) মনে কর, 
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তভামর] পাঁচ জন বুহিতে ভিজিলে। এক জনের কোন 

আন্মখই হইল না। এক জনের সামান্য শঙ্দি হইল। এক 

জনের ত্রংকাইটিস্ হইল। এক জনের প্রুঃঘিসি হইল। 

আর এক জনের নিয়ুমোনিয়া হইল । পাঁচ হ্রনেই এক 

অত্যাচার করিলে, তবে পাচ জনের পাচ রকম ফল হইল 

কেন £ তা হইবেই ত। পাঁচ জনেই যদি সমান স্বস্ছথ আর 

সবল হুঠতে, তবে পাঁচ জনের এক জনেরও কোন অস্বথখ 

হত না। যার শরীর পেশস্থৃস্থ আর সবল, সে বৃষ্টিতে 
ভিজিমু পার পাইল। যার শরীর তত সবল নয়, তার 

সামান্য শদ্দি দিয়াই গেল। যার শরীর তার চেয়েও অস্রস্থ, 

আর ছুর্দবল, সে অল্পে পার পাইল না, তার ত্রংকাইটিস্ 

হইল । আর ছুজনের শরীর বেশী অনুস্থ আবু তুর্ববল 

বলিয়া তাদের এক জনের প্লুরিসি হইল, আর এক জনের 

নিরুমোনিয়া হইল । তবেই দেখ, হিম বাত ভোগ কিম্বা 

বৃষ্টতে ভেজাই যে নিয়ুমোনিয়া কিম্বা প্র্রসির আসল 

কারণ, তা নয়। শ্রারের অসুস্থ আর দুর্বল অবস্থাই মাসল 

কারণ। হছিম বাত ভোগ, কি বৃষ্টিতে ভেজা কেবল উপলক্ষ 

মাত্র ।' রোগের নিকট কারণ আর দূর কারণ বলিবার সময় 

এ সর কথা বেশ করিয়া ধবলিছি। ২৪০ থেকে ২৪৫ম পাত 

আর এক্র বার ভাল করিয়া পড়। বেড়া যখন শক্ত থাকে, 

ভখন তার মধ্যে ষাড়ও যাইতে পারে না। কিন্তু ভাঙা 

বেড়ায় ছাগলও রক্ষা হয় না। তেম্নি, শরীর 'যখন সুস্থ 
আর সবল থাকে, তখন গায়ের উপর দিয়া ঝড় বুষ্টি গেলেও 

'অন্ুখ হয় না। কিন্তু অন্ুস্থ শরীরে সামান্য শীত-বাতও সয় 



নৃতন প্লরিসির কারণ ! ৩৮৭ 

না। জ্বরের রোগী দেখিয়া! তার বুক পরীক্ষা করিয়া প্ল;ব্সি 
কিন্বা নিযুমোনিয়া পরিচয় পাইলেই তাকে জিজ্ঞাসা করি 

*“তোমাব্র শরীর অস্থন্থ হইলেও কি তা না মানিরা ভিম জলে 

দস্গুর মত সরান করিছিলে ?£৮ হা মহাশয়, সে আঙাযারট 

হইয়াছে বটে--তার কাছে এছাড়। আর কোনও উষ্খর 

পাওয়া যায় না । আমি এমন শত শত জায়গায় দেখিছ-_ 

রোজ একটু একটু করিয়া ঘুষ্-ঘুষে জ্বর হয়; কিন্ দস্তর 

মত স্নান আহার করিতে ছাড়ে না। ছুই চারি দিন এই 
রকম অত্যাচার করিতেই হঠাৎ এক দিন তার কম্প দিয়া 
ভ্বর আসে আর বুকে পিঠে পাঁজরে ব্যথা হম্স। তার পর 
পরীক্ষা করিয়? তার প্ল,রিসি কি নিয়ুমোশিয়া হইয়াছে জান? 

যায়। এ রকম অনিয়মে অনেক জায়গায় ব্রংকাইটিস্ 

হইতেও দেখা যাঁয়। যাদের শরীর নিভান্ব অস্থুস্থ হইয়া 

না পড়ে, তাদের প্ররিসি বা নিয়মোনিরা ন| হইফা ব্রংকাই- 

টিস্হয়। নূতন জ্বরে স্নান আহারের ধরাধর করে। পুরাণ 
ভ্বরে ভূগিয়া ভূগিয়া শরীর ষে ভারি দুর্ববল হইয়া পড়ে, 
রোগীর তা মনে থাকে না। এ রকম হুর্ববল শরীরে ক দিন 

হিম বাত সয় ? , ঠাণ্ড। জলে নত্ত্রর মত স্ান ক দিন সয় &. 

এই রকম অত্যাচারে তার ব্রংকাইটিস্, নিযুমোনিয়া কি 

প্লুরিসি হয়ই | পুরাণ সবরের কথা বলিবার সময় এ সব 

ভাল করিয়া বলিব। নিয়ুমোনিয়া থেকে প্র,রিসি হইতে 
পারে। ফুক্কো যে পর্দা দিগ্না ঢাকা, ফুক্কোর প্রদাহ (ইন- 
ফ্যামেশন্ ) সে পর্দাতে যাইতে কতক্ষণ ? ক্ষয়কাশ (থাই- 
সিস্্) থেকেও গ্লুরিসি হয়। ক্ষয়কাশ-রোগে ফুক্কোর 
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আগায় যে ব্যাপার ঘটে-_গুটি হয়, গুটি পাকে, ঘা হয় 

খাইয়া খোল হইয়া যায়-_তাতে ফুক্ষোর সে অবস্থা কে 

প্লরিপি হবে আশ্চর্য্য কি? মেয়েদের 'মাইতে এক রকম 

আবহর। সেই আব ফুটিয়া ঘা হয়। সে ঘা ভারি খারাপ 

ঘা। সেঘাসারে না। সে ঘাকে ডাক্তরেরা ক্যান্নর 

বলেন। সেই ঘ1 বুকের ভিতর দিয়া নী্ে নামিয়৷ গিরা 

কুক্ষোর পর্দাতে (প্রুরাতে ) হইলে প্লুরাসু হয়। অনেক 

রকম নূতন জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত দোষে 
প্লরিদি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, শ্বল্সবিরাম-জরের 

(রিমিটেণ্ট ফীবরের ) প্লুরিমি একটা উপনর্গ। হাম-্বরে 

প্রায়ই প্রুরিসি হয়। কিডনির (ঘুত্রগ্রন্থির, বৃক্ধের ) এক 

কম ব্রোগ আছে, সে রোগেও প্রীরিসি হয়। ডাক্তরেরা 

কিডনির সে রোগকে ব্রাইটুস্ ডিজীজ বলেন। ক্রাইট্ 

এক জন ভাক্তরের নাম।, তিনি এই রোগের কথ। প্রথম 

বলেন বলিয়া, তারই নামে এ রোগের পরিচয় । অনেক 

অন্ুপ্দেরও এই রকম নাম আছে । যেমন ডোবার্স পাউ- 

ডর_-জেম্সেস্ পাউডর। ঘা ঘো লাগিক্সাও প্লরিসি হয়। 

, কোন রকম আঘাত লাগিয়। পাঁজরের হাড় ভাঁঙডয়া গেলে, 

নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার লময় ভাড। 

হাড়ের উব্ড়ো-খাব্ড়ো (উচ-নীচ, অসমান ) মুড়োর ঘেঁষে 

বেঁষে প্ুরার প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্) অর্থাৎ প্রুরিসি হয়। 

এর আগেই বলিছি যে, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ' আর 
ফুুক্ষোঃ দুই-ই একটা সরু পর্দা দিয়া ঢাকা । সেই পর্দাকেই 

প্রা বলে, আর সেই পদ্দীরই প্রদাহকে (ইন্ফ্যামেশন্কে ) 
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প্রিসি বলে। বুকের খোলের ভিতর-পিঠও যখন প্র,রা 

দিয়া ঢাকা, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় 

পাঁজরের ভাঙা হাড়ের ভাঙা জায়গার ঘেষে ঘেঁষে গ্লরার 

যে প্রদাহ (ইনফ্যাঁমেশন্) হনে, তা বুঝাই যাইতেছে । 

নিকটে যদি কোন খানে ফোড়া থাকে, আর মেই ফোড়া 

গলিরা বুকের খোলের মধ্যে পুষ যায়, তবে তাতেও 
প্লরিসি হয়। বুডকর খোলের মধ্যে বাতাস গেলেও প্লূরিসি 

হয়। বুকের খোলের মধ্যে কেমন করিয়া বাতাস যায়, 

এর পরই তাবলিব। কেউ কেউ বলেন, ঝড় বড় সভার 

নিয়ত যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাদেরর প্লুরিসি হইতে পারে। 

সৃতিক-স্বরে প্রুরিসি হইতে পারে । প্রসবের পর পোআতি- 

দের যে এক রকম শক্ত জ্বর হইয়া থাক, সেই জ্বরকে 

নৃতিক-ভ্বর বলে। ভাত্তরেরা সে ভ্বরকে পিয়প্পিরাল্ ফীবৰু 

বলেন। এ জ্বরের কথা এর পুর ভাল করিয়া বলিব। 

নুতন বাত-রোগে প্ররিসি হইতে পারে। প্রঃরিসি সকল 

ররসেই হইতে পারে । শীত কালেই গ্লুরিনি বেশী হয়। 

প্রদাহ (ইন্চ্যামেশন) হইলে প্রুরার দশা কি রকন্ন 
হয়? সহজ মানুষের প্রুরা কি রকম আগে বলি, তার পর 
প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন্ ) হইলে প্লুরার কি দশা হয় বঝলিব। 
এর আগেই বলিছি, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুক্কো 

সরু একটা পার্দা দিয়া ঢাকা । সেই পার্দাকে ডাক্তরেরা 

গলুরা বলে। এই গ্লরা সহজ বেলায় কি রকম, এঁ্খন তাই 

বলি। সহজ মানুষের গ্লুরা খুব পাতলা, চক্চকে, তেলা 

আর.নরম একটা পার্দা। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর 



৩৯* যুকের খোলেদ্ ভিভর-পিঠ আর ফুক্কা কেমন করিয়া ঘষা-ঘষি হয় 

ফুক্কো, ভুই-ই এই পর্দ| দিয়া টাকা । এই পদ্দার গা থেকে 

জলের মত এক রকম রস নিয়ত বাহির হয় । এই রস নিয়ত 

বাহির হয় বলিয়া পর্দার গা সর্বদাই বেশ ভিজে, নরম, 

আর তেলা থাকে । ফল কথা, পদ্দাটীকে ভিজে নরম, 
আর তেলা ব্রাখিবার জন্যেই এর গা থেকে ও রকম রস 

নিয়ত বাহির হয়| তাতেই, পদদ্ণটী ভিজে, নরম, আর 

তেলা রাখিবার জন্যে যত টুকু দরকার, কেবল তত টুকু 

রসই এর গা দিয়া বাহির হয় ১ তার বেশী হয় না। পাঁজ- 

(78 হাড় দিয়া বুকর খোল তয়ের হইয়াছে । এই খোলের 

বাহির-পিঠ মাংস জব চামড়া দিয়া ঢাকা ; ভিতর-পিঠ মাংস 

আর এ পদ্দর1 (প্লুরা) দিরা ঢাকা। ফুক্কোগ এ পদ্দণ 
দিয়া ঢাকা। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বা ফেলিবার 

সময়, বুকের খোলের ভিন্তর-পিঠ আর কুক্ষো এই ছয়ে 

নিয়ত ঘযা-ঘষি হয় । এই ছুর়ে কেমন করিয়। শিয়ত ঘযা- 

ঘষি হয়, দৃষ্টান্ত দিয়া তা বুঝাইয়। দিই। নিশ্বাস লইলে 

বুকের ছাতি ফোঁলে, আর নিশ্বাস ফেলিলে বুকের ছাতি 

কমিয়া যায়। গায়ে জামা থাকিলে, নিশ্বাস লইবার সময় 

আর নিশ্বাস ফেলিরার সময় বুক, পিঠ, পাঁজরের সঙ্গে আর 

জামার কাপড়ের সঙ্গে যেমন ঠেকা-ঠেকি, ঘবা-ঘষি হয় ; 

বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর হু্ষো, এই ছুয়েও তেম্নি 

ঠেকঠেকি, ঘষা-ঘধি হয়। মনে কর, বুকের খোলা যেন 
জামা, আর ফুক্ো যেন.বুকের াতি। সহজ মানুষের 
প্রা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুন্ধে] ঢাকা এ পদ্দণ) 
ভিজে, নরম, পাতলা চক্চকে। আর তেল] বলিয়া, নিশ্বা 



শরীরের চাটা খোলের ভিতরকার কথ] । ৩৯১ 

এউপার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবাঁর সময়, বুকের খোলের 

ভতর-পিঠ আর ফুক্ষো এই ডুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘযা-ঘষি 

সভ্জ বেলায় এমনি নিঃশব্দে হয় যে, তা মোটে মালুনই হ 

711 এই পদ্দণ (তু রা) এত পাভলা আর স্বচ্ছ যে, ফুক্ছে। 

(কান পদ্ছণ দিষা ঢাকা আছে ক্কি না, তা মোটেই মালুম ভয় 

না। ভোমার গাঁয়ের কোন জায়গা সেই পদ্দ দিয়া ঢাকিয়া 
দিলে, কেউ মালুম করিতে পরে না, কোন জায়গা পদ্দ? 

টা রা আর কোন্ জারগা পদ দিয়া ঢাকা নয়। যার 

ততর দির সব দেখা যায়, ভাল কথায় তাকে নচ্ছ বলে। 
শেমন কাচ। প্রদাহ হইলে প্লুরার অবস্থা কি রকম হয়, 
এখন তাই বলিব। প্রদাহ (ইনজ্যামেশন ) হইলে প্রুরা 
( এ পদ) খুব রাউ। ভয়, ৬1% গায়ে বাড়া রাডা শির দেখা 

দের, সে রকম তেল! চক্ষেক জা: স্বচ্ছ থাকে নাঃ সহজ 
সলার চেয়ে পঙ্ক হে দম হয আর যেন ঘোলা হইয়া 
পত্র & ৯৯০ 

বহু ন্টেনলে £ বাই ( ক্লু নন্ষ্টে "মল এ রকম হয়, ত।? 

লঘ। শ্রাতের মধ্যে পকাক অত বত পদ্দ1 আসছে, গুদাহ 

*০ল আব এ রকম ভয় । শঙারের মধ্যে পরার মত পদ্দ] 

হান কোগায় আছে? আর কোগার জাছে, তা বলি। 

মাদের শরীরে চাটা খোল আছে। মাথার একটী 

খগোল। বুকের একটী খে'ল। পেটের একটা খোল। 

আর তল পেটের একটা খোল। মাথার খেলের মধ্যে 

শগজ থাকে । মগজকে ডাক্তরেরা ত্রেইণ বলেন; ভাল 
ঈপায় মস্তি বলে। বুকের খোলের মধ্যে ছে" হৃুগিঞ্ড 

(হাট), জার বড় রড় শির (বেইন্) আস পত1 (টিবি) 



৩৯২ ফ্ল্যারাঁক্নয়িভ. প্লরা, পেরিকাডিয়ম্ আর পেরিটোনিয়ম্। 

থাকে । পেটের খোলের মধ্যে নাড়ি ভুঁড়ি, মেটে, পিলে, 

মূত্রগ্রস্থি (৫কিভ্নি ), আর পাকস্থলী থাকে । তল-পেটের 

খোলের মধ্যে মুতের থলি, মলের নাড়ি, আর জরায়ু থাকে। 

নাঁড়ি-ভূ"ড়িকে ডাক্তরের ইন্টটেসটিন্স বলেন ; ভাল বাঙ্গা- 
লায় অন্ত্র বলে। মোটকে ভাক্তরেরা লিবর বলেন; ভাল 

বাঙ্গালায় যকৃত বলে। পাকস্থলীকে ডাক্তরেরা মাক 

বলেন। মুতের থলিকে ডাক্তরেরা ব্যাডর বলেন; ভাল 

বাঙ্গালায় মুত্রাশয় বলে। এই যন্ত্রে মৃত জমিয়া থাকে। 

মলের নাড়ীকে ভাক্তরেরা রেক্টম্ বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় 

মলাঁশয় বা মলভাগু বলে । এই নাড়ীতে মল জমিয়া থাকে । 

জরায়ুকে ডাক্তরেরা যুট্রস্ বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় জরায়ু 

বলে। জরায়ু কেবল স্ত্রীলোকদেরই থাকে । গর্ভ হুইলে 

এই জরায়ুর মধ্যে ছেলে থাকে । জরায়ুকেও গর্ভও বলে। 

এই চারিটী খোলেরই ভিতর ঠিক এক রকম পদ্দ দিয়া 

ঢাকা। এই পদ্রশকে ভাক্তরেরা সিরস্ মেদ্বেন্ বলেন। 

পদ্দরদ সেই এক; কিন্তু জায়গা বিশেষে পদ্দরণর নাম 

আলাদ1। মাথার খোলের ভিতর আর মগজ যে পদ্দ? দিয়! 

ঢাকা, সে পদ্দরণকে ডাক্তরেরা ফ্ল্যারাকৃনয়িভ. বলেন । মাথার 

খুলির ভিতর-পিঠ-_-এক বারে হাড়ের গা-_-খুব মোটা একটা 

পদ্দ1 দিয়া ঢাকা । এই পদ্দণকে ডাক্তরেরা ডিয়ুরা-মেটর্ 
বলেন । , এই ডিয়ুরা.মেটরের আবার ঠিক গয়েই য়্যারাক্- 
নয়িভ লাগান। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো 

যে পদ্ব দিয়া ঢাকা, সে পদ্দরাকে ডাক্তরের! প্লুরা বলেন। 
পরার কথা এই মাত্র বলিছি। হৃৎপিগু (হার্ট) যে পর্দা 



লিম্ফ, (রস) পিরম্ (রক্কের জল )। ৬৯৩ 

দিয় ঢাকা, সে পর্দাকে ভাক্তরেরা পেরিকাডিয়ম্ বলেন। 
পেরিকাগিয়ম্ ঠিক একটী থলি। এই থলির মধ্যে হৃপিগু 

থাকে । ফুল্্কো।-(ফুস্ফ,স্) বেড়িয়া থাকে বলিয়া প্লরাকে 
ফুস্ফ,সবেষ্ট বলা যাঁয়। হ্ৃপিণু বেড়িয়া থাকে বলিয়। 

পেরিকাডিয়ম্কে হাুপিগুবেষ্ট কিন্বা সোজা-সুজি হৃদ্ধেষ্ট 

বলে। পেটের আর তল-পেটের খোলের ভিতর আর তার 

মধ্যেকার সব যুন্ত্র যে পার্দা দিয়! ঢাকা সে পর্দীকে ডাক্ত- 

রেরা পেরিটোনিয়ম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পেরিটো- 

নিয়ম্কে অন্ত্র-বেষ্ট বলে। যদ্দি বল, আরও ত অনেক যন্ত্র 
বেড়িয়া থাকে, তবে শুধু নাড়ি-ভূড়িরই নাম দিলে কেন। 

পেটের আর তল-পেটের খোলের মধ্যে নাড়ি-ভূঁড়িই (অন্ত্) 
বেশী। এই জহ্যেই অন্ত্রবেষ্ট বলা যায়। ম্যারাক্নয়িভ, 

পুরা, পেরিকাডিয়ম্, পেরিটোনিয়ম__এ সবই এক জিনিশ 
-_-েই সিরস্ মেন্বেন্। কেবল নাম আলাদা আলাদ!। 

আলাদা! আলাদ1 এ কয়টা নাম মনে করিয়া! রাখা চাই। 

ইংরিজি বাঙ্গালা ছু রকম "নাম মনে করিয়। রাখ ত আরও 

ভাল। এই সবভিন্ন ভিন্ন জায়গার পর্দার ব্যামোর কথ 
বলবার সময় ঞ সব নাম বড় কাজে লাগিবে । এর আগেই. 
বলিছি, সহজ বেলায় প্লুরার গা থেকে জলের মত এক রকম 
রন বাহির হইয়া প্রুরাকে সর্বদা ভিজে রাখে । এই রপকে 
ভাক্তরের! সিরম্ বলেন। প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন্) হইলে 

পরার গা থেকে এই রস বেশী বাহির হয়। *এই রসের 
সঙ্গে আর এক রকম রসও বাহির হয় । সে রসকে ডাক্ত- 

রেরা লিম্ষ বলেন। সিরম আর লিম্ফ, এই ছুটী কথা মনে 
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করিয়া রাখা চাই । নৈলে ছুয়ে গোলমাল হইয়া যাইতে 
পারে। রক্তে যে জল আছে, সেই জলকে ডাক্তরেরা সিরম্ 

বলেন। এর আগেই বলিছি, রাঁডা রক্তের শির আর কাল 

রক্তেখ শির, শরীরে এই ছু রকম শির আছে । রাউা রক্তের 

শিরকে ডাঁক্তরেরা আর্টার বলেন; ভাল বাঙ্গালার ধমনী 

ললে। আর কাল রক্তের শিরকে ডা্তরেরা বেইন্ বলেন ; 

ভাল বাঙ্গালা শিরা বলে। এই ছু রকম চির ছাড়া আর 

এক রকম শির আছে । সে শিরও শরারের সব জায়গার 

আছে। সে সব শিরে রক্ত থাঁকে না, জলের মত এক রকম 

বস থাকে । সে সব শিরকে ডাঁক্তরেরা লিন্ফ্যাটিক্স্ বলেন । 

পমনী (আটরি ) আর শিরা (বেইন্) দরিয়া শরীরের রক্ত 

চলা ফেরা করে। লিক্ফ্যা্টিক্স্ দিয়া শরীরের রস চলা 

ফেরা করে। ধমনীকে সোজ। বাঙ্গালার় রাডা রক্তের শির 

নলা বায় । শির।কে কালু রক্তের শির বলা যায়। লিক্কা- 

টিক শিরকে তেম্নি রগেব শির বল! যাইতে পারে। তার 

পর বালি। ধারার গা থেকে সিমের (রক্তের জল ) চেয়ে 

ম্দি লিম্ফ, « রস ) বেশী বাহির হর, তবে গ্লুরার গায়ে এক 

. পুক লিক্ষ*্লাগিয়' যায়, ভার ফুক্কো ঢাকান্পরা ও বৃকের 

শোঁলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্রুরা, এই ছুয়ে সেই জায়গায় 
শীহই যোড় লাগিয়া যায়। লিম্ফের চেয়ে পিরম্ খুব বেণা 

বাহির হইলে, লিম্ফ গকা থকা হইয়। তাতে (বুকের খোলের 

ভিতর জম সেই সিরমে ) ভাসিতে থাকে ; কিম্বা ফুদ্ছো- 

টাকা প্লুরা বা বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুবার গায়ে 

লাগিয়া থাকে) কিম্বা এক দিক্ থেকে আর এক দিকে 



ধাধন ছাঁদন তয়ের করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে। ৩৯৫ 

সৃতর মত খেই খেই হইয়া সেই লিল্ষ, ছড়াইয়া থাকে । 

কখন কখন ঘন আটা-আট] হল্দে রডের অনেকখানি লিন, 

বাহির হয়। আধার, লিম্ষ, ঘোলাও হইতে পারে, পুবের 

মত হইতে পারে । যারা খুব রোগা আর ছূর্ববল, প্লু'রিসি 

হইলে তাদেরই বুকের খোলের মধ্যে পুযের মত ও রফম 

লিচ্ষ জমা হয়। বুকের খোলের মধ্যে বেশী জল, পুষ, 

কি লিম্ফং জঙ্গলে, তার ভরে ফুক্ষো ক্রমে জড়-শড় আর 

চেপ্টে এক বারে পিঠের ফ্রাড়ার দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে 
যায় । আর নিরেট হইয়া যায়। কখন কখন ফুক্থো বরা- 

বরি এই ভাবেই থাকিয়া যায় । চারি দিকের বাধন ছাদনে 

ফুক্কো যেখানকার সেইখানেই থাকে । যদি বল, ও সব 

বাধন ছাঁদন আবার কোথা থেকে আসে ? গ্লরাঁর গা থেকে 

যে লিম্ফষ্ বাহির হয় বলিছি, গেই লিম্ষ, থেকেই ও সব 

বাধন চাঁদন তয়ের হয়। ওল্লকম বাধন ছাঁদন তয়ের 

করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে । এর আগেই বলিছি, 

বুকের খোলের ভিতর-পিঠ পুরা দিয়া ঢাকা, ফুক্কোও প্রা 

দিয়া ঢাকা । কাজেই, ও রকম বাধন ছাদন ফুল্দো থেকে 

বুকের খোলের নভতর-পিঠে, আবার বুকের খোলে'র ভিতর-" 

পিঠ থেকে ফুক্কোর গায়ে গিয়া, ফুক্কোকে একবারে অফ্টে 

পৃষ্ঠে বাধিয়া ফেলে । এই রকম করিয়! ফুক্ধে' এক বারে 
অকেষেো হইয়া যায়। সে ফুক্কোয় আর কোনও কাজ হয় 

না। কফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাইতে ন। পারিলেই তার কাজ 

ফুরাইল। . আবার কখন কখন লিক্ফ থেকে মোটা একট! 

পর্দা তয়ের হইয়া ফুল্কোর উপরট। ঢাকিয়া ফেলে, আর 
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ফুল্কো ঢাপিয়া ধরে। এতেও ফুলকে? অকেযো হইয়া 

যায়। এই পর্দা কখন কখন এমন কি, হাড়ের মত শক্ত 

হইয়া যায়॥। ফুল্কোর পেচন দিকেই এই পর্দা ভাল রকম 

দেখা ঝায়। 

লক্ষণ-___প্রারিসি হইবার আগে অল্প শীত বোধ হয়; 

কারো কা সামান্য রকম একটু কম্পও হয় । | তাঁর পরহ জ্বর 

ফোটে, আর ডাইন্ পাঁজরেই হোক্, আর বংপাীঁজরেই হোক 

বাথা হয়। ব্যথা হইবার আগে বুকের মধ্য ধেন ভারি 
ভারি বোঁধ হয়। ব্যথাঁটা সচরাচর মাইয়ের নীচে কন 

ম'ইয়ের সম্নাসন্ষি কোন জায়গায় হয়। বৈদ্যরা এই ব্যপাক 

পার্থ বেদনা বলেন । এ কথা এর জাগেই বলিষি। পাঙ্জর 

থেকে এই ব্যথ! বুকের মাঝ খানে, কণ্টয়, আর বগলে 

মালুম হয়। আবার কখন কখন এক দিকের সমস্ত পাজ্জ- 

€েই ব্যথা হয় । এ ব্যথা,সোজা নয়। বাথাম় রোগী এক 

বারে অস্থির হইয়া পড়ে। ব্যখার জন্যে রোগী না নিশ্বাস 

লইতে পারে, না৷ কাশিতে পারে, না সে দিকে শুতে পারে। 

ব্যথার .জায়গার হাত খানির চাপটা পর্যান্ত সয় না; আর 
যেন ছুরি দ্রিয়া খোচাইতে থাঁকে--কি জিওল মাছে হানিতে 

থাকে! ব্যথার জায়গার এমনি শেটে ধরিয়া থাকে যে, 

বোধ হঘু ঘন "সে জারগায় ছঁচ দিয়া টাকা আছে। ব্যথার 

জায়গার (পন ছুঁই দরিয়া টকা আছে কোধ হওয়া প্লুরিসির 
একটী বেশ চু । আর কোনও রোগে রোগী এ রকম 
বাগার কনা বলে না। রোগের সূত্রপাত থেকেই ব্যথা 

(পার্বলেদনা) খুব বেশী হয়। কাশিতে প্রাণ যেন এক 
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ধারে বাহির হইয়া ষায় ; কাশির নামে রোগী ডরাঁষ। কিন্তু 

তার পর, হাপ যেমন বাড়ে, ও ব্যথাটা তেম্নি কমে । 

কলের ভরে ফুল্কো চেপ্টে যায় বলিয়া রোগী নিশ্বাস লইতে 

পারে না। বারে বারে কাশি হয়; কিন্তু প্রথমে কাঁশিলে 

ধত ব্যপা লাগিত, ধত কষ্ট হইত, এখন তত হয় না। 

নিয়মোন্য়ততে যেমন' রুক্ষ, শুকৃনো, কুকুরে-কাশি হয় 

বলিছি, (৯৭৪ব পাত দেখ ) প্লারিসিতেও সেই রকম প্কো! 

কুকুরে কাশি হয়। প্র;রিসির সঙ্গে ষপ্দি ব্রংকাইটিস্, নিফু- 

মোনিয়া, কি থাইসিস্ (ক্ষয়কাশ ) না থাকে, তবেই ষ্ঞকো 
কাশি হয়, কাশির সঙ্গে গয়ের উঠে না; নৈলে গধ়ের উঠে। 
ব্রংকাইটিস্ থাকে ত, ব্রংকাইটিস্. রোগীর-গয়েরের মত গয়ের 

উঠে। নিয়ুমোনিয়া থাকে ত, নিয়মোনিয়া-রোগীর গয়েরের 

মত গয়ের উঠে। থাইসিস্ থাকে ত, থাইসিস্ রোগীর-গয়ে- 

রের মত গয়ের উঠে। থাইসিসের কথা এর পর বলিব ; 

এ রকম কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট হয়। ব্যথার জন্টে 

ত রোগী কাশিতে পারেই নী) সহজ নিশ্বাসও ভাঁসা-ভাসা 

হয় আর খুব ঘন ঘন পড়ে । নিয়ুমোনিয়ারোগীর নিশ্বাস 
লওয়ার ভাব আর প্ল,রিসি-রোগীর নিশ্বাস লওয়ার,ভাব এক. 

রকম নয়। ঠাঁউরে দেখিলেই এ দুয়ের তফাত বেশ বুঝা 
যায়। ব্যথার জন্যে প্রুরিসি-রোগী ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস 

লইতে চায় না। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্াস ফেলি- 
বার সময় দুই পাঁজর বেশী নড়ে বলিয়া, সেঁএম্নি জুত, 

বরাত করিয়া নিশ্বীদ লয় আর নিশ্বাস ফেলে যে, যে পাঁজটে 

বাথা, সে পাঁদর নড়ে কি না, বড় একটা মালুম হয় না। থে 
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দিকে ব্যথ', সেই দিকে সেহেলিয়৷ থাকে; আর নিশ্বাস লই- 

বার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পেট আর অস্ত দিকের 

পাঁজর বেশী নড়ে। বুকের ভিতরে রোগী প্রায়ই এক রকম 

ঘষার শব্দ টের পায়। ছুটো খসখসে পর্দা একত্র ঘষিলে 

যে রকম শব্দ হয়, এও ঠিক সেই রকম শব্দ । প্রুরিসির এ 

চিহ্ৃটাও খুব ভাল। নিয়ুমোনিয়া- রোগী মোটে নিশ্বাস 

লইতেই পারে না। কেমন করিয়া পারিবে ? নিশ্বাস 

লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যে যন্ত্র, সেই খন্ত্রেরই গীড়া | 

নিশ্বাস লওয়ায় আর নিশ্বাস ফেলায় প্লীরিসি-রোগীর যে কল 
কৌশল, এখানে তা খাটে না! এখানে এক দিকে একটু 

হেলিয়া, পেট আর' ভাল দিকের পাঁজর ( যে দিকের পাজরে 

ব্যথা নয়) বেশী নাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিবার যো কি ? 

ব্যথার জন্তে এক জন (প্লুরিসি-রোগী) ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস 
লইতেছে না, আর এক জন ( নিয়ুমোনিয়া-রোগী ) মোটে 

নিশ্বাস লইতেই পারিতেছে না। ভাবিয়া দেখিলে, এ বুঝা 

বড় শক্ত নয়। এ ছাড়া, প্রিসি-রোগে নিশ্বাম লইবার 

সময় ব্যখার জায়গায় যেন খ্যাচ্ করিয়া লাগে । এই জন্যে, 

রোগী ফেন অর্ক খানি নিশ্বাস লইয়াই ন্ত হয়, এম্নি 
বোধ হয়। নিয়ুমোমিয়াতে এ রকম কিছুই হয় না। 

নিশ্বাস লইবার সময় পাঁজরের এক জায়গায় সে রকম খ্্যাচ 
করিয়াও ধরে না, রোগী অদ্ধেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত 

হুইল বলিয়াও বোধ হয় না। তার পর. বলি। 'গ্লুরিসি- 
রোগীর গা গরম আঁর খস্-খসে শুকনো । ভার গাল ছুটী 

রাড হয়, সার মুখ খানিতে তার কষ্ট যেন লেখা, থাকে । 



পিসি আর নিবুমোনিয়ার তফাি।, ওঈউ 

এ ছাড়া, সে ভারি অস্থির হয়। গায়ের ভাত ১০৩ ডিএী 

(অংশ) পত্যন্ত হইতে পারে।'! নিয়মোনিয়াতে গায়ের 

তাত যত বেশী হয়, প্লুরিসিতে কখনও তত ভয় পা! এ 

ছাড়া, প্লুরিসিতে গায়ের তাত যত শীত্র কমিয়া বাব, নিযু- 

মোনিয়াতে তত শীত্র কমে না। গ্লুরিসিতে গাখের হাত 

শী্ই ৯৯.৫ ডিগ্রী (অংশ) হয়; তার পরই সহজ হয়। 

সহজ গায়ের তচত কত ৭ ৯৮৪ ডিগ্রী ( অংশ)। ৯৯.৫ 

আর ৯৮-৪ লিখিলে কি বুঝায়? ১৬৫--১৬৬র পাতের 

নাঁচের দিকে ছোট অক্ষরে তা লিখিয়া দিইডি। সহজ 

গায়ের তাতের কথা ১২--১৩র পাতে বলিছি। প্ররিসি- 

রোগীর নাড়ী যিনি এক বাঁর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 

তার আর কখনও ভূল হয় না। নাড়ী যেন শব্জ, তেম্নি 

সরু হয়। হাত দেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাড়ী যেন 
সেতার কি বেয়ালার টান-টান তারের মত নোধ হয়। 

জিবে এক রকম শাদা ছাতা পড়ে। প্রক্রাব কম হর, 

আব খুব রাঁডী, হয়। ্ 
কখন কখন ভারি রকম গ্ুরিসি হইলেও প্লু'রিসির 

লক্ষণ গুলি তত স্পষ্ট জানা যায় না। ব্যথাট' ছড়ানে 

গোচ হয়, আর সে ব্যথায় রোগী তত কাতর হয় না। যে 

পাঁজরে ব্যথা, সেই পাঁজরের দুই ছুই হাড়ের মাঝ-খাঁনে 

আউল দিয়া চাঁপিলেই রোগী ব্যথা বলে। আবার কোন 
কোন জায়গায় ব্যথা মোটেই থাকে. না। অনেক জায়- 
গায়, এমন কি. ১০৮ মধ্যে ৮০ জায়গায়, গ্লুরার প্রদাহ, 
( ইন্ফুরামেশন্ ) থাকিতেও রোগীর: তেমন ব্যথা, জ্বর, 



১০* তারি রকম £রিসিরও লক্ষণ কখন কখন ক্পষ্ট জানা ধায় নী। 

কাশি, আর হ্াপ তিম দিনের দিন কি চারি দিনের দিন 
মিয়া যায়। 

পরার প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্) থেকে বুকের খোলের 
মধ্যে জল জমিয়াছে, জলের ভয়ে ফুক্কো এক বারে চেপ্টা 
হইয়া গিয়াছে, তবু রোগীর বল কমিয়া যাশুয়া আর নিশ্বাস 
ধন-ঘন পড়া ছাড়া আর কোনও লক্ষণ জানিতে পারা যায় 
না। এমন ঘটনাও কখন কখন হয়ু। " প্লরিসির লক্ষণ 

এক রকম মোটামুটি বলিলাম । 
২৮২র পাঁতের প্রথমে বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ গুলি 

এত স্পষ্ট যে, বুক পরীক্ষা না করিয়াও রোগ ঠিক করিতে 
পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল তিমটী লক্ষণ। সেই 
তিনটা লক্ষণেই নিয়ুমোনিয়া ঠিক করিতে পাঁরা যায়। এখন 
দেখ, বুক পরীক্ষা না করিয়া প্লুরিসি ঠিক করিতে পার ৰ্বি 

না। শুছু লক্ষণ ধরিয়া ্লিরিসি ঠিক করিতে পারা যায় কি 

না? যায়। ছুটা লক্ষণ আছে__কেবল সেই ছুটী লক্ষণ 
ধরিয়া গ্লুরিসি ঠিক করিতে পারা যায়। সে ছুটা লক্ষণ.কি 
কি.? (১) জ্বরের সঙ্গে পাঁজরে ব্যথা ( পার্শখবেদনা ) আর 

(২) সেনতারের তারের মত নাড়ী। পাঁজবে ব্যথা বলিলেই 
বে প্লুরিষির ব্যথ। বুঝায়, তা মনে: করিও না। রোগীকে 
বিশেষ করিয়া! জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যত্যার পরিচয়, লইতে হয়। 
প্লরিসি-বোশীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে এই রকম করিয়া 
তার ব্যথার পরিচয় দেয় £-_ 

€১) বাল বেল! ৮টার নমর আহার নিদন 
স্বরহয়। খানিক পরেই বুকের মধ্যে যেন কেমন ভারি 



ছু লক্ষণ ধিয়! প্রিসি ঠিক্ করিতে পারা যায় কিনা? ৪৭ 

ভারি বোধ হইতে লাগিল। তার পর, ঘণ্টা ছুই তিনের 

মধ্যেই ডাইন্ পাঁজরে একটা ব্যথা হইল (ব্যথা ডাইন্ 

পাঁজরেও বাথ! হয়; ব পাঁজরেও হয়, কখন কখন এক বারে 

দুই পাঁজরেই ব্যথা হয়)। র্যথাট। পাঁজরের ঠিক মাঝ- 

থানেই (মাইয়ের সন্নাসনি জায়গায় ) মালুম হইতে লাগিল । 

ব্যথা ক্রমে বাঁড়িতে লাগিল। জোরে নিশ্বাস লইবার যো 
কি? নিশাস *লইবার সময় ব্যথার জায়গায় য়েন খর্যাচ, 

খ্যাচ করিয়া লাগিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, 

ব্যথার জায়গাটা যেন কেউ ছু'ই দিয়া টশাকিয়া রাখিয়াছে। 

মাঝে মাঝে ছুই এক বার খুক্ খুকু করিয়া কাশিতেও লাগি- 

লাম। কাশিতে কি পারি? ব্যথায় যেন প্রাণ একবারে 

বাহির হইয়া! যায়। ব্যথার জন্যে না নিশ্বাস লইতে পারি, 
না কাশিতে পারি, না ষে পাশে গুইতে পারি। ব্যথার 

জায়গায় হাত খানির চাপটা পর়্্যস্ত সয় না। জমার নিশ্বাস 
লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের মধ্যে যেন 

কেমন একটা খ্যাশ্ খ্যাশ্ শব্দ (ছুট খস্থসে কাপড় একত্র 
ঘধষিলে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ ) মালুম করিতে 

লাগিলাম। আল্লও ব্যথা সেই রকম ; বরং বেশী ।-প্লুরিসি. 

ছাড়া আর কোনও রোগে ক্োোগীর কাছে এ রকম প্সিচয় 

পাবে না। 

তার পর তার . 

(২) নাড়ী দেখিয়া কারও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। 

এর আগেই বলিছি, প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যিনি এক বার 
গৃরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছেন, ভার আর কখনও ভুল হয় না। 



৪০, গ্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়! কি জানিতে পরা যাক্স। 

নাঁড়ী যেমন শক্ত, যেমন টন্কো, তেমনি সরু । হাত 

দেখিবার সময় আগুলের নীচে শাড়ী সেতার ক্কি বেয়ালার 

টান টান তারের মত বোধ হয়। প্লুবিসি ছাড়া আর কোনও 

রোগে রোগীর নাড়ী এ রকম হর না। 

, তার পর, রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়! ৮ 

মিটাইবে। | 
প্ররিসি-রোগীর বুক পপীক্ষা করিয়৷ কি, জানিতে পারা 

বায় ব্যথার জায়গায় বুক-পরীক্ষার যন্ত্ (-ছ্রিথস্কোপ্ ) 

রসাইয়া তার উপর কান দিয়া যদি খুব মন দিয়! শুন, তবে 
থেশ এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। রোগী যখন নিশ্বাস 
লয়, তখনও সে শব্দ শুনা যায়__যখন নিশ্বাস ফেলে, তখনও 

সেশব শুনা যায়। সেকি রকম শব? ঘষার শব্দ। 

দুটো খস্থসে পর্দায় খুব আস্তে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম 

শব্দ হয়, ঠিক্ সেই রকম শব্দ । এর আগেই বলিছি যে, 

সহজ মানুষের গ্লুরা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর 

ফুক্কোঢাকা এ পর্দা) ভিজে আর. ভেলা বলিয়া, নিশ্বাস 

লইবার সমর আর নিশ্বাস কেলিনার সময়, বুকের খোলের 

ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো এই ভয়ের ঠেক ঠেকি, ঘষা-ঘষি 

ফাহজ বেলায় এমনি নিঃশব্দে হব €ষ, তা মোটে মালুমই 

হয় না। কিন্তু প্লুরার যে টুকুতে এদাহ ( ইনফ্যামেশন্) 

হয়, সে টুকু তেমন ভিজে আর তেলা থ্রাকে না, শুকনো 

ধস্খসে হছুয়া যায়। এই জন্যে, নিশ্বাস. লইবার .সময় 

আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর 
ফুলুকে। এই ছুয়ের ঠেক![:ঠেকি, ঘযা ঘষি আর মব জান্নগায় 



১রিসি- রোগীর বুক, রায় করিবে খবর শব নিতে পাওয়া যায়ও৮৩ 

সেই রকম নিঃশকে হয়; কিন্ত প্রদাহ হয় ্  [বার যে খানি 
ঠা যেটুকু শুকনো আর খসখসে হইয়াছে, সে শনি বাসে. 
টুকৃতে ঘষার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়): পাওয়া যাবেই ত। 
খস্থসে জিনিশে কখনওনিঃ শব্দে ঘযা-ঘষি হইতে পারে না। 

' বুঝাইবার জন্যে বেশী কিছু বিবার, দুরকার নাই । সব. 

জিনিশ থেকে এক রকম শব্দ বাহির হয় না। যে যেমন 

জিনিশৃ. ঘষা-ঘষি হুইলে তা থেকে তেম্নি শব্দ বাহির হয়। 

'কাঠে,কাঁঠে ঘষা-ঘধি হইলে যে রকম শব্দ হয়, পাতরে 

পাতরে ঘবা-ঘষি হইলে সে রকম শব্দ হয় না। ভিন্ন জিনিশ 

দুরে থাক্, পুরু কাগজে পুরু কাগজে ঘবা-ঘষি হইলে হে: 
রকম শব্দ হয়, পাতলা কাগজে পাতলা কাগজে ঘযা-ঘবি 
হইলে সে রকম শব্দ 'হয় না? এর আগেই বলিছি যে, 

প্রা খুব পাতলা একটা পার্দা ):. এই জন্যে, ভোট ছোট-ছু 
ফন খুব পাতলা কাগজ বুড়ো জাঙুল আর তার কাছের 
আঙুল. এই ছুটী আড্লের, মধ্যে রাখিয়া কানের ছীদার : 
ঠিক্ কাঁতে খুব আন্তে শান্ত, অথচ একটু চাপিয়! ঘধা-ঘবি. 
করিলে যে.রকম শব্দ নিতে পাওয়া যায়, পরিসি- রোগীর 

বুক গরীক্ষা করিয়াও প্রায় ঠিক সৈউ রকম' ক সুনাণবায়। 
কুইবীইদে শিশির গায়ে, গোলাপি রডের ৫ এক রকম 

খুব পাতলা কাগজ জড়াল থাকে, মৈই -বলকম কীগজেই সব: 
চেয়ে ভাল পরীক্ষা হয়। কুইনাইনের শিশি ছু রকম কাঁগজ 

দিয়া মোড়া থাকে । বছিরের কাগঞ্জ শাদা আর পুক্ত। 
এই ফাঁগজের উপর ইংরিজি লেখা আর ছাপ! মাহা থাকে । 

*তার নীচে গোলাপি রঙের খুব পালা কাগজ থাকে । 

আশি 



১8+8 প:রিসিংরোগীর হুক হাঁত দিয়াও ঘবার লব টের,পাওয়া বায় 

গোলাপি রডের এই পাতলা! কাগজেরই কথা ধলিতেছি। 

রিসি-রোখীর- ব্যথার জায়গায় 'রুক-পরীক্ষার বন্ত্র ( িথ- 

স্কোপ্.)- বসাইয়া তার উপর কান 'রাখিয়। খুব মন দ্দিয়া 

খটনিলে, রোগী বত বার নিশ্বাস লইরে আর যত বার নিশ্বাষ 

ফৈলিবে, তত বারই এই রকম ঘয়ার বাবদ শুনিতে পাবে। 

এ জায়গায় হাত দিয়া রাখিলেও কখন কধন এ রকম ঘষার 

 ্ন্দ বেশ স্পঞ্ট টের পাওয়া যায় । কিন্তু ও শব্দ বেশী দিন 

শুনিতে পাওয়া যায় লা। লীগ্ই বন্ধ হইয়া ্লায়। শব্দ 
আর গুনিতে পাওয়া য়ায় না কেন? কেন ভা বলি।. এক 

এক করিয়া! পর। (১) প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্) সারিয়। 
গেলে-_-ভাঁল স্ুইয়া গেলে, প্রুরা সে রকম শুর! আর খস্- 
ধসে পাকে লা; সহজ দেলার মত ভিজে আর. তেল! হয়। 
কাজেই, ঘয়া-ঘয়ির শব্দ আর পাওয়। যায় না। '€২) ফুক্কো: 

ঢাকা প্রা, আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা রা 
প্রদাহের ( ইন্ক্যাগেশলের ) জায়গায় একত্রে ফোড় লাগিয়! 

স্লাইতে প্রারে। যোড় লাগিয়া গেলে আর ঘয়া-ঘয়ির শব্দ 
'হছইতে গ্রারে লা। 09). প্রদাহ €ইন্ফ্যামেশন্) হইলে 
প্রায় গা খেকে বেশী কল (সরিরস্) নাহির্ হয় বুকের 
খোলের ভিতর জমা হইলে, ফুক্ষো-ঢাকা প্লরা-আর রুকের 

খোলেন .ভিতর-পিঠ চাকা, পরায়, একত্র ঠেকা-ঠেকি আর 
, ঠ 'ছইতে পারে, লা1.. কাজেই ঘ্বা-ঘষির শব্দও 
নিভে: বগা মায় লা.।. রেই..ম্বেখ, পু রিদি-রোগীর 
-গুক-পরীক্ষা, কিয়! শব, একবার শুনিতেপ্ধাইয়া-খদি ওর 

:কলিতে না গাঁও, ভবে একবারে ভিনটী দিয়. তোমার 



ধযার শব গুনিতে পাইয়া ধর্দি আরি ন1 পাও, কি ঠিক করিবে ? ৪৯৫ 

মনে পড়িবে । অর্থাৎ হয় প্রদাহ লারিয়] গিয়াছে- ভাল 

হইয়া গিয়াছে ; নয় ছুটো পর্দদায়' ( ফুক্কো-ঢাকা প্রা আর 
বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্রায় ) যোড় লাগিয়া 
গিয়াছে ; নয় বুকের খোলের ভিতর ধেশী জল (সিরম্) 

জমা হইয়াছে। খুকের খোলের ভিতর বেশী জল জমিলে, 

ফুক্ষো আর বুকের খোঁলের ভিতর-পিঠ, এ ছুয়ে ঠেকা-ঠেকি 
হইতে পারে নাশ তাদের মধ্যে জল থাকে । কাজেই, 

ফুক্কো-ঢাকা রা আর বুকের খোলের ভিতর,পিঠ ঢাকা 
পুরা, এই ছুই পর্দায় ঘষা-ঘষিও হইতে পারে না। 

গ্লুরিসির সঙ্গে কেধল ছুটী রোগের গোলমাল হইতে 

পারে। সে ছুটা রোগ কিকি? €১) প্লরোডাইনিয়া আর 
(২) নিয়ুমোনিয়া! । (১) বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের ব্যথাকে 
ডাক্তরের! প্লুরোডাইনিয়া বলেন। বুক, পিঠ, পাঁজরের 
মাংসের ৰাতকেও ডাক্তরের! প্লিরোডাইনিয়া বলেন। 

ঈ,রোডাইনিয়ার/কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। কাশিয়! 
কাশিয়া বুকে, পিঠে, পাজরে যে ব্যথা হয়, সে ব্যথা বুক, 
পিঠ, পজরের মাংসের ব্যথা । হাড়েরও ব্যথা নয়, বুকের 
ভিতর কার কোন*জায়গারও ব্যথা নয়। মাংসের 'এই যে 
ব্যথা, একেও ডাঞ্তরের! পঃরোভাইনিয়া বলেন । প্লুরিসির 

ব্যথার সঙ্গে প্র ,রোডাইনিয়ার ব্যথার গোলমাল প্রায়ই হুয়। 
এ রকম গোলমাল হইলে রোগীর লঘু পাঁপে গুরু দণ্ড হই- 
বার আটক নাই। এই জন্যে, ঈলরিসি আর পলরোডাইনিয়ার 
তকাত কি, বেশ করিয়া জানিয়া রাখা ভারি দরকার । 

তক্ষাত একটু, আধটু নয়। আকাশ পাতাল তকাতি। প্রো 



৪৬ নিয়ুমোনিয়া আর প্ররিসি--এ ছুট রোগের তফাত কি 

ডাইনিয়ায় স্বর জাড়ি কিছুই নাই। আর রোগীর বুক 

পরীক্ষা করিলে সে রকম ঘষার শব্দ টন্দ কিছুই পাওয়া যায 
না। এ ছাড়া, যাতে বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসে চাড় পায়, 
তাতেই ব্যথা লাগে। হাত তুলিতে, ডাইনে বীয়ে হঠাৎ 
ফিরিতে ঘুরিতে, কিস্বা হঠাত জোরে নিশ্বীস লইতে কি 

নিশ্বাস ফেলিতে মাংসে ব্যথা লাগে। আস্তে আন্তে আড় 
লের ঘা' দিলেও মাংসে ব্যথা লাগে ।, চাপ দিয়! চাপ 

তুলিয়া লইবা মাত্র ব্যথা বাড়ে। 

তার পর বলি। 

(২) নিয়ুমোনিয়ার সঙ্গে প্লিরিসি রোগের গোলমাল 

হইয়! যাওয়া যত সম্ভর, এত আর কোনও রোশেরই সঙ্গে 

নয়। এই জন্যে, নিয়ুমোনিয়া আব প্লুরিসি, এই ছুটী রোগের 

তফাত জানিয়া রাখাও বড দরকার | প্রুরিসির চেয়ে নিয়ু- 

মোনিয়াতে ভ্বপ্ন বেশী হয়, গায়ের তাত বেশী তীত্র হয়-_ 

মিয়ুমোনিয়া-রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে, পিঠে, পাজরে 

হাত দিলে বোধ হয় যেন হাত পুড়িয়া যায়। প্লুরিসি- 

'রোগীর গায়ে হাত দিলে, হাতে তেমন গরম মালুম হয় না। 

প্ররিস্র চেয়ে নিয়ুমোনিয়ায় রোগীরে মুখ বেশী লাল হয়। 

এছাড়া, প্রিসি-রোগর ব্যথার জায়গায় এমূনি শটে ধরিয়া 
থাকে যে, রোধ হয় যেন পে জায়গাটা ছু"ই দিয়া ট*।কা 

আছে। দিয়ুমোনিয়া-রোগীর বুকে, পিঠে, পাজরে যে ব্যথা 

হইয়া থাক্ছে। সে ব্যথার দ্বার এ রধম নয় ॥ নিয়ুমোনিয়া- 
রোগী কালি, পুরিসি-পোগীর কাঁশর মত নয়। নিয়. 

মোনিয়ায় সচন্বাচর মর্ট্যে বা পাউুকিলে গঙের গুয়ের উঞ্চে। 



নিগুমোনিয়া ও প্রিসির প্রথম 'ও দ্বিতীয় অবস্থার তফাত কি। ৪০৭ 

বুক পরীক্ষার যর (গ্রিথস্কোপ,) দিয়া পরীক্ষা করিলে নিয়ু- 

মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল-ঘষার চিচ্চিড়, শব্ধ শুনিতে 

পাওয়া বায়। কানের 'কাছে পালা কাগজে পাতলা 

কাগজে ঘষা-ঘষি করিলে যে রকম শব গুনিতে পাওয়া 

বায়, প্রিদি-রোগীর বুক পরীক্ষা" করিলে সেই রকম শব্দ 
শুনিতে পাওয়া বায়। এই দু রকম শব্দের একটার সঙ্গে 

আর একটীর গোলমাল হওয়! সম্ভব নয়। এ ছাড়া, প্ররিসি 

“রোগীর নাঁড়ী, আট্লুলের নীচে সেতার কি বেয়ালার তারের 

মত বোধ হয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী সে পলকম* নয়। 

নিয়ুমোনয়া রোগীর নাড়ী নরম, আর আউল দিয়া চাপি- 

লেই তাঁর গতি বন্ধ হয়। এ সন কথা এর আগেই বলিছি& 

নিয়ুমোনিয়নর দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে. পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে 
নিরেট -শব্দ ৰাহির হয়। গ্লুরিসি রোগে বুকের খোলের 

মধ্যে কিন্ধা প্লুরার থলীর মধ্যে জল জমিলেও বুকে, পিঠে, 

পাজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। দুই এরাঁগেই 

বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দ পাইলে । এখন 

কেমন করিয়া বুঝিবে যে, রোগার নিযুমোনিয়া .হইয়ান্ে-_ 

কি লিলি হইয়াছে । তা বুঝ। শক্ত নয়। প্রুরিসি রোগে 
বুকের খোলের মধ্যে জল জমিবার কথ! ঘলিবার স সময় এ 

ম্ব বেশ করিয়া বলিব। .. রর . 

5. পুরিনি'রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ,*কি : জবি 
ুষিকে 1--রোগ যদি নৃততন হয়, কোন, উপপর্গ না. থাকে, 
আর চিকিৎসা তৎপর: হয়, জধই- মঙ্গল এক রিকের, 
হুরিসির চেয়ে দু দিকেরইপ্রিসিতে স্ব: রোশীর বিপদ 



৪*৮ প্ল রনির গতিক ভাল কি হন্দ তার পরাকষা_চিফিংসা ৰা 

বেশী, ত বলা বাড়া। রোগী যর্দি বেশ সবল থাকে, আর 
ভ্বর-জাড়ি না থাঁকে, তবে ব্যামে! পুরাণ হইলেও বেশী 

ভয়ের বিষয় নয়। বুকের খোলের মধ্যে ' প্ুরার থলির 

ভিতর ) খুব শীঘ্র শীষে বদি বেশী জল জমে, তবে রোগীর 

জীনন রক্ষা হওয়া, ভার ।" দুই দিকেই জল জধিলে আরও 

বিপদ্। প্লীরিসির সক্জে আরও কোনও যন্ত্রের ব্যামে? 

€ যেমন ক্ষয়কাশে ) কিন্বা। উদরী, থাকিলে, রোগীর নিস্তার 

নাই। | রি 

চিকিতসা-__এখন প্লুরিসি রোগীর চিকিৎসার কথা 

বলি। নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিৰার সময় রোগীকে 

ফেরকম স্থির রাখিতে বলিছি, প্লীরিসিরোগীকেও সেই 
রকম স্থির রাখিবে । ব্যথার জায়গায় ছুই প্লরাম্ম (ফুহ্বো- 

চাঁকা প্ল,রা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা শ্লুরার * 

অকারণ টি, ঘষা-ঘষি লা হইতে পারে, এই জন্যে রোগীকে 

কথা কহিতে কিন্ব। দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বারণ করিবে । সরু 

ফ্যানেলের ব্যাণ্ডেজ রোগীর বুকে জড়াইয়া দিলে বেশ 

উপকার হুয়। কেন না, ফ্যানেল দিয়া এ রকম জড়ান 

 খাকিলে নিশ্বাস লইবার সময় সার নিশ্বাম ফেলিবার সময় 

| পাজবের হাঁড়, কম নড়ে। কাজেই, হই গ্ররায় ঘযা-ঘধিও 

কম হুয়। কারার ঘষা-ঘধি রম. হইলে ব্যামোও বাড়িয়া 

যাইতে পারেন্না।- শ্লীরিসি-রোগী ব্থাতেই কাঁতর। এই 

জমবে, অনু দি্ী তার ব্যথা আগে দুর, করিবে। ভীরিসি- 

রোগীর বাঁ দূর ফ্করিবার জদ্যে, আমি বে অনুর দিকল 



রিসি-রোগীর ব্যথার জায়গার তার্পিণের সেক কি রূপেদেয়। ৪৯ 

লাইকর প্লাখোনিরী ফ্যাসিটেটিস  ** ৩ ডরাম্ 

নাইটিক্ ঈথর ... ০৮ তত ৩ ডাম্ 
টিংচর ওপিগ়াই ( লভেনম্-»আফিঙডের আরক ) ১ ড্রাষ্ 

_ ডিল ওয়ার (ফ্ল্যাকুই স্ব্যানিধাই ) ৬ ওদ্দ পুরাইফ়। 

. একভ্র,মিশাইয়া একটা শিশিত্ে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 

এক দঃগ ছু তিন ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে। এটী গ্লুরিসির 
বড় ্মৎুকার অন্থুদ। এক দিনেই রোগীর ব্যথা জনেক নরম 
পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক 

দিলে আরও উপকার হয়-_ আরও শীঘ্র ব্যথা নরম পড়ে ৃ 

১৭১---১৭২র পাতে যে রকম করিয়1 তার্পিণের সেক দিতে 

হয় বলিছি, প্ুনসি-রোগীকে সেরকম করিয়া সেক দিবে 
না। তিন চারি পুরু ফ্যানেল খুব গরম জলে ডুবাইয়া 

নিংড়াও। তার পর, তার উপর, ৮৮ | ৯০.কি ১০০ ফোটা 

আন্দাজ তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া'দেও.। তার পর, যে 

দিকে তার্পিণ ছড়াইয়া দিলে, সেই দিকৃটে দিয়া তার ব্যথার 
জায়গা আর তার চারি ধার ঢাকিয়া দেও। তার পর, শুক 
তোয়ালেই হোক্* আর শুরু! কাপড়ই হোক, তিন চারি 

তো করিয়া সেই ফুযানেলের উপর দিয়া, এক খানি উড়ুনি 

লম্বালন্ছি তিন ভাঞ্ করিয়া সে সব বেশ এ'টে জড়াইয়া 

দেও। ফ্যানেল ঢাকিবার কাপড় আর জড়াইয়া' বাধিবার 

উড়,নি আগেই সব ্রত্তত কয়! রাখা চাই । নৈলে কাপড় 

চোপড় আগিচ্জে বিতে, তাজ করিতে আশ করিতে ফ্যাদেল, 

ঠা হইয়। বাষে। .ফুযানেলের উপর দিয়া এক বারে ভাৰ, 



৪১১ প্রুরিসি-রোগীর বাগায় জায়গায় তার্সিগের সেক কি রূপে: দেয়। 

উঠিন্েছে-_তারই উপর তার্পিশ ছড়াষইয়া দিবে । ছড়াইয়। 

দিয়াই সেই দিকৃটে বাথার জায়গায় বসাইয়া দিবে। তার 

পর. তো-করা তোয়ালে কিনা কাপড় দিয়া ক্যানেলট! তাড়া- 

তাডি টাকিয়! দিয়া, শেষে উডনি দিয় সব জড়াইয়া আটিয়া 

বাধিয়া দিনে | এই রকম করিয়া ঢাকা দরিয়া, মার, জড়াইয়া 

বাধিয়া রাখিলে ফ্যানেলের, গরম দশ,ব!র ঘণ্টা সমান থাকে। 
চাই কি,' এক সেকেই রোগীর বাথা প্রায় সারিয়া'যায়। 
তনে এ রুরুম সেক অনেক রোগী সৈতে পারে না ।" এ রকম 

লেকে তারি ভ্বালা করে। ভারি গরম লাগে আর তাঁর পর 
ত্বালা ধরে বলিয় অনেকে হাউ-মাউ করিয়। খানিক পরেই 

সে সব খুলিরা ফেলিয়া দেয়। পুরিসি যে শক্ত রোগ, 

পুরাণ পড়িয়া গেলে প্রুরিদি থেকে রোগীর যে সব বিপদ 
ঘটতে পারে আর ঘটিয়া থাকে, তাতে ২। ৪ ঘণ্টা অমন 
একটু ভ্বালা সহা'করিয়া'খাকিলে যদ্দি এমম খল রোগ থেকে 
অধ্যাহতি পাওয়া যায়, তরে তার চেয়ে জুবিধা আর কি 
হইতে পারে ? ব্যথা যদি খুব বেশী হয়, আর রোগী বেশ 
বল থ.কে, তবে ব্যথার জায়গায় গো পাঁচ ছয় জৌক 
লাগাইলে ব্যথা তখনই কমিয়া যায় । ফল কথা, এতে ঘত 
শীত ব্যথা! ফমে,আর কিছুতেই ভত-নয়। আগে ভার্পিণের 

স্নেক. দিয়ে বে । ভাতে বি ব্যথা না কমে, তবেই 

টন জারও দল ক করিয়া ফেলিবার দ ছরকাঁর নাই |. 

“হ্যা যফিবড়ই বেশী হয়, 'তবেব্যধার, জারগায় বড় এক 

হান বেক্সন্তরা র্সাহয়া দিবে? বেলন্তরা বেশী ক্ষণ রাধিরার 



ধুকে ভিত্রর্কার জল শুধিবার অনু । ৪$$ 

দরকার নাই। আধ ঘণ্ট। খানেক রাখিলেই কাজ হয় । 

তার পর, বেলম্তরা উঠাইয়] ফেলিয়া, সেই জায়গায় মলিনার 

খৈলের খুরগরম একটা পুল্টিশ্ “দিবে । এতেই. ব্যথা তখ- 
নই নরম পড়িবে । বুকের খোলের: মধ্যে বেশী জল জমিলে 
গুদু এ রকম চিকিৎসায়, রোগীকে, আরাম. করা যায় .না'। 

এই জন্যে, অর যে কমিয়া যাবে, সেই কামনি' য়্যাস্পিরেটর 

দিয় জল বাহির করিয়া: ফেলিবে. । স্ব্যাস্পিরেটর দিয়া 

বুকের ভিতরকার জল বাহির করা খুব সোজা আর এতে 
“রোগীর কোনও. বিপদ নাই । ঝ্যাস্পিরেটর ভ্রানশটে কি ? 

য্যাস্পিরেটর একটা যন্ত্র। এই যন্তরটির কথা. আর এই যন্ত্র 

দিয়া বুকের ভিতরকর জল.কেমন করিয়া বাহির করিতে 

হয়, এর পর ব্লিব। জল মিতেই অমনি বাহির কর! হবে 

না। কিন্তু ঘ্ধর কমিলেও, আর দেযি করা হবে.না। জল 

যতবার জমিরে, ্যাস্পিরেটর, দিয়া. তত বারই তা বাহির 

করিয়া ফেলি ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে রোগী, যাতে দিন দিন, 
সবল হয় তা করিলে, শেষে জল আব জমে না। কাজেই, 
প্বিসি আর পুরাণ পভ়িক্লা বাইতে পাবে না। তবে প্রংবিসি 
যা পুরাণ প্লঁড়িতে লা লে, আর রোগীকে মারে কে? 

যে কারণেই হোক, যাস্পিরেটর দিয়া বুকের ভিতরকার 

জল বাহির কর না ধটিলে, অস্দ খাওয়াউয়া জল গুকাই- 

বাধ চেষ্টা করিবে । নীঢে সে অনুদঠ। দিংখিয়। দিলাম । 

পিল ছাইসার্জ £ন্তুপিল | ৮০ ৩৬ গ্রেন্ 

'পল্ব্ ডিছি্টেলিস *** *প * ০গ্রিন্ 
লিলি ১৮ খ্রেন্ 1 পল্ৰ ্ 

. এক বেশ করিঙা মিশাইসী এতে ৯ংচী ব্তি/কবের কর । 



৪১২: প,িসি-রোগীকে সবগ রাখিবার জেট আগে করা চাই। 
রোজ তিন বেলা তিনটে বড়ি দিবে। এই সঙ্গে 

রোগীকে আয়োডাইড, অব্ পোটাসিগ্নম্ খাইতে দিলে 'মারও 

উপকার হয়। বুকের ভিতরকার জল আরও শীঘ্র শুষে 
ধায়। ২।৩ গ্রেন আয়োডাইড. অব্ পোটালিয়ম্ জলের 

সঙ্গে সকালে বিকালৈ খইতে খলিধে। নৃতন প্লুরিসিকে 
ধদি পুরাণ হইতে না দিলে, তবে লু মি চড় চিকিৎসা 
করিলে ॥ * * 

এখানেও আমাদের সেই চিন ছাড়া জার উপাক্ 
মাই। তাপমান-হন্ত্র দিয়া বায়ে বারে পরীক্ষা করিয়া 

দেখিবে; গায়ের তাত থে একটু কমিবে, সেই কুইনাইন্ 

দিবে। শ্বষ্পবিরাম-ভ্বরে (রিমিটেপ্ট ফীবরে ) যে রকম 

ধরিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক্ 

সেই রকম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে। ১৪৫র পাতে এ 

লব কথা' বেশ করিয়া বলিছি,। ১৪৫র.পাতের কথা আবার 
৬*--৬২র পাতে বরাত দেওয়া আছে। এই জন্যে, ১৪৫র 

পাতও পড়িধে, ৬*-__-৬২র- পাতও.. পড়িবে। এরিসি- 
রোগীয় স্বর সম্ভ আরাম. করা চাই। 'নৈলে রোগীয় বড় 
বিপদ | পীরিসি- রোঁীয় বর রয়ে, খসে তাল, ক্ষরিলে চলিবে, 

নাঁ।.. এ. রোগ পুরাণ পড়িক্রা গেলে, রোগীকে - শেষে ৰীচা-: 

নই রুঠিন হইয়া পড়ে। বুইনাইন্ দিয়া স্বর আলা ধন্ধ কর, 

আর যাতে, যথা হয়, এমন আহার দিয়া রোগীকে সবল 
রাখ । তার্পিপের এ রকম সেক্চ নিয়া আর আফিং-টিত 

'ঝীঁ আরক. অন্ধ (মিকুপ্ঠর ) খাওয়ায় ব্যথা দূর কর। 
এই করিলেই তোমার রিসির চিকিৎসা করা হইল। ঘাতে 



গুরিসিরৌগীর ব্যস ্ 9৪৯৭ 

মলয় এমন আহার আর কি? ছুধ আর; মাংসের কাখ। 

দরকার হইলে মাংষের কাথের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাঞ্চি- 

দিবে ।- যদি ৰল ব্রাঞ্ি দিবার আবার দরকার রি ?. অন্থুৎ 

দের মঙেই হোক, আর মাংসের রাজের মজেই হোক, ত্রাণ্ডি 

দিবার দরকার স্ষি, এর আঁগে তা অনেক বারই রলিছি। 

রোগী  ছুর্ববল হইলেই তাকে ত্রাণ্ডি দেওয়া চাই ; । নৈলে, 
রোগ জমেই «বাড়িয়া যনে । য়ে রোগই কেন কোকু, লাঃ 

রোগীর বল রাখিয়। চিকিওসা না করিলে চিকিতমক অপ্রঃ 

“তিভ ছইবেন বৈ, কখনও যশ পাইবেন না।. | 

প্লূরিসি বেশ সারিয়া গেলেও রোগাকে খুৰ নি নন 

থাকিতে বলা চাই। নৈলে ল্লামান্ত অত্যাচারেই রোগা 

ভাবার হইতে পারে। প্লূরিলি একু বার পারিয়া আবার 

হইলে 'রোগীর বিপদের দয়া নাই । কোন ররমে গায়ে 

হিম বাত লাগাইবরে ন!।' -ষার,য়েমন অরশ্থা, মে সেই রকম 

রূপড় চোপড় দিয়া নব গা রেশ করিয়। দ্বাকিয়া রাঁখিরে। 

এক মাসের মধ্যে ল্লান রুরিরে ল1। ললীত কালেনুয় ত 

শীত বাকিতে ল্লান করিরে শা.। তার পর, তিল চারি দ্বিন 

ক্াম্তর ঘরের যধ্যে ছুওর নিয়া ত্ল্ল গরম লে স্সাঁন করিবে.। 

গার পর, ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে রোজ মাওয়া অভ্যাম করিবে । 
.£বল তাত ফুটিলে তাবে হিম ভুল্ধে নাইতে আরম্ত করিবে-_ 
তাও ক্রমে জভ্যাস করিবে । প্রথমে কাঁচায় পাকায় মিশা 

ইয়া জান করিবে । আর পর, গরম জলের ভাগ ক্রমে 
ক্্টমাইয়া দিদে। এই রকধ করিয়) ছিম জলে নাওয়! ঘাভ্যায়' 

নীঝিবে | শরীর খুব সধল মা হত্যা দন্র দত স্নান করিবে 



৫১৫ পুরাণ প্ররিসির লক্ষণ । 

না। আমরা যে নিয়মে আর যে রকম করিয়া স্নান করি, 
তাতে শরীর খুব সুস্থ আর খুন সবল না থাকিলে, সে রকম 

স্নান কখনও সয়না । শদ্দি, কাশি, জ্বর, বাতি, পেটের- 

ব্যামো-এর মধো একটা না একটা হয়ই । আমাদের 

দেশে মালেরিয়া-ছুর ছাড়া কণা নাই । যে ব্যামোই কেন 
ভোঁক্ না, তাঁর সঙ্গে জ্বর াকিলে সে জর ম্যালেকিয়া-জবরের 

স্বভাব পায়। এই জন্যে বলিতেডি, ম্ালেদিয়"ভ্বরে স্নান 
ষে ভারি কুপখা, তা নেন খুব মনে গাকে। ১৩১ 

পাতে এ সব বেশ করিয়া বলপিছি | 

হাইপোফস্ফাইট অব্ লাইম্ জার কড্লিবর্ অইল্ যে 
কাশ রোগের মহ্টেষধ, এর আগে তা অনেক বার বলিছি। 

বংকাইটিস্ই হোক্, নিযুমোনিয়াই ভোক্, আর প্লুরিসিই 

ভোক, ব্যামেো সারিয়া গেলে এ ঢগী সন্ডদ রোগীকে দেওয়। 
ঢচাই.ই-_-চাই। এ ছুটী ত্রাস্ুদেই শরীর পৃঠি হয়, আর 

পরে কোন খারাপ কাশ রোগ কশতে দেয় না। ভাইপো- 

ফক্ষাইট্ অব লাইমের কথা ২৫---২৫২র পাতে বলিছি। 
কুলিবর্ অইলের কথা ২৬৭--১৬৮র পাতে বলিছি। 

(২) পুরাণ প্রর্রসি--এখন পরাণ পবিসিপ্ধ কণা বলি। 
লক্ষণ__পুরাণ প্ররিসি সচর!চর চন প্রতরিসি থেকেই 

হয়। নূতন প্র,রিসি শীঘ্র ম্বা গারিলেই আর কি পুরাণ 
হইয়া পড়ে । প্ররার গা থেকে মু ০ বাহির হয়, সে জল 
না শুিয়া থাকিয়া যায়। এ চাড়া, পুদখঃ১র সে জল বাড়ে, 
আর যদি রোগী জরে নিয়ত ভোগে, দন সে জল, পুযের 
সত হইয়া যায়'। বুকের খোলের মালা জল জমিলে, 

১৩৪র 



পুরাণ প্রিসির লক্ষণ । ৪১৫ 

রোগীর বাহা লক্ষণে তা কেমন করিয়া জানা যায় ? রোশী 

ভারি কাহিল হইয়া পড়ে-_দিন দিন তাঁর শরীর যেন ক্ষয় 

পাইয়া যায় ; একটু শ্রম করিলেই হাঁপ লাগে, আর ভাল 

দিকে অর্থাড যে দিকে বামো নয়, সে দিকে শুতে পারে 

না। এসব লক্ষণ ত বজায় থাকেই। এর মধ্যে ব্যথা 

সার হীপ মাঝে মাঝে খুবই বাড়ে । : 

নৃতন প্রুরিঘ্রিতে বুকের ভিতর জল জমিলে যে যে উপায় 

করিতে হয় বলিছি, এখানেও সেই সব উপায় কিবে। 

তবে পুরাণ প্ররিপসিতে রোগীর বল রক্ষা করিবার চেষ্টা. 
আগে চাই। এই জন্যে তাকে দুধ, মাংসের ক্কাথ, আর 

একের নম্বর ব্রাঞ্ডি অবাধে দিবে । হাইপোফস্ষাইট্ তাৰ্ 
লাইম্ জার কড্লিবর্ অইল ত দিবেই | তা ছাড়া, লৌহ 
€ আযর্ণ )-ঘটিত অস্ুদও তাকে দেওয়া চাই। যাতে লৌহ 

( লোওয়া_আয়ণ ) আছে, তাকেই লৌহ-ঘটিত অন্তদ 
বলে। যেমন সল্্ফেট অব আয়, হীরেকশ. কার্ববণেট 

অন্ আয়ণ, টিংচর ফেরিমিয়ারিয়েটিস্-_-এই কয়টীই লৌহ- 

ঘটিত অন্তদ।! রোগীর যদ্দি সঙ্গতি থাকে, তবে তাকে, 

জায়গা বদলাইতে বলিৰে। 

প্লরিসি খুব ভারি রকম হইলে প্ররার গা থেকে অনেক 
জল বাহির হইয়া! বুকের খোলের মধ্যে জমা'হয়। এই 
জলের পরিমাণের কিছু ঠিক নাই। ছু চারি ওন্সও হইতে 
পারে, আর পাঁচ সাত পাইণ্টও হইতে পারে । “এক ওদ্ল 

আধ ছটাক, আর এক পাইন্ট তিন, পোওয়া। এই জল 

. বুকের খোলের মধ্যে জমা হইয়া ফুক্কো, একবারে চাপিয়! 
৯৬ 



৪১৬ বুকের খোলের মধ্যে জল জমার লক্ষণ। 

ধরে; সে ফুক্কোর কাজ একবাবে বন্ধ করিয়। দেয়।-_সে 

ফুক্কোর ভিতর আর বাতাস যাইতে পারে না। হৃৎপিখ 

€ হার্ট ) যেখানে আছে, জলের ভরে সেখান থেকে সরিয়া 

বায়। শুছু .হুতপিণ্ড নয়, অন্য অন্য হন্ত্ও জরিয়া মবয়। 

«এ ছাড়া, যে দিকে জল জমে, জলের ভরে সে দিকের 
পাঁজর যেন একটু ঠেলে বেরোয় । 

বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে বুক্ পরীক্ষা করিয়া 

তাজানা যায় কিনা? যাঁয়। বুক পরীক্ষা, করিয়া কি 

জানিতে পারা যায়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । বুকের 

খোলকে গ্লুরার থলিও বলে। €কন না, বুকের খোলও 

প্রা দিয়া ঢাকা, আবার ফুক্কোও শ্লুরা দিয়া ঢাকা। এই 
জন্যে, বুকের খোলের ভিতর জল 'জমিয়াছে বলিলে যা 
বুঝায়, প্ুরার খোল বা থলির মধ্যে জল জমিয়াছে বলিলেও 
ভাই বুঝায় 

বুকের খোলের মধ্যে বা প্লুরার থলিতে জল জমিলে 
বুক পরীক্ষা করিয়া তাঁর কি কি চিহ্ন জানিতে পারা বায় ? 
স্বুক পরীক্ষা করিয়া পাঁচটা চিহ্ন পাওয়া যায়। (২) পিঠে, 

জরে, বা বুকে, বাঁ হাতের ছুটী আঙুল উপুড় করিয়া 
রাখিয়া তার উপর ডাইন হাতের মাঝের তিনটা আঙুলের 
আগা দরিয়া একটু জোরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। 
(২) বুক পরাক্ষার যন্ত্রের (প্রিথস্কোপের) উপর কাণ রাখিয়া 

বেশ মন দিয়ে শুনিলে, ফুক্কোর মধ্যে বাতা যাওয়ার বেশ: 
মিগ্টি, নরম, শো শৌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। ৩) 
নলের মুখে একটু তকাত থেকে ফু দিলে যে-এক ররুম: 



হুকৌব্ন জল জমিবে হৎপিও ও ভারাফাম সরিয়া। বা । ৪১৭ 

কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, মিষ্টি শৌ-শে শব্দের 
বদলে ঠিক্ সেই রকম শব্দ গুনা যায় । (৪) বুক-পরীক্ষার 

ঘন্ত্রের (গিথস্কোপের ) উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে ফথা 

কহাইলে, এক-_দুই-তিন গুণিতে বলিলে, তাঁর আওয়াজ 

হোমার কাঁণে আসিয়া যেন কন্ কন্ করিয়া লাগিবে। (৫) 

রোগীর পিঠে, গীজরে, বা বুকে তোমার হাত রাখিয়া তাকে 
এক--ছুই-তিন্ন গুণিতে বলিলে, তার বুকের ভিতর থেকে 
কোঁনও রকম আওয়াজ তোমার হাতে আসিয়! লাগিবে না। 
এই পাচটি ছাড়া আর একটা চিহ্ন আছে । (৬) বুকের মধ্যে 

খুব বেনী জল জমিলে, জলের ভরে হৃগুপিগু আপনার জায়গ! 

থেকে রিয়া যায় । জলের ভরে ডায়াফামও নামিয়া পড়ে 1 

ডায়াফাম্ ডাক্তরি কথা ।* বুকের খোল আর পেটের খোল, 

এই ছুই খোলের মাঝখানে মাংসের একট পর্দা আছে | 

সেই পর্দাকে ভাক্তরেরা ভায়াফ্কামু বলেন। পাঠা ঝুড়িবার 

সময় তার স্বমুকের পা ছু খানিতৈ দড়ি বাঁধিয়া কেমন 
করিয়। টাঙাইয়৷ রাখে, ঝোঁউ1 হইলে ছুরি দিয়া পেট চিরিয়! 
কেমন করিয়া নাড়ি ভুড়ি বাহির করিয়া ফেলে, নাঁড়ি-ভুড়ি 

বাহির করিয়া ফ্রেলিয়া কেমন করিয়া মেটে (লিবরূ-_যকৃত). 
বাহির করিয়া লয়, আমাদের ছেলে বুড়ো.মেয়েতেও জানে । 
এই মেটে বাহির করিয়া লইবার সময় উপরদিকে মাংসের 

একট! পর্দাতে হাত ঠেকে । মেটে বাহির করিয়া লইয়! 

একটু হেট হুইয়া উকি দিয়! দেখিলে মাংসের এ পার্্দাট! 
বেশ দেখ. যায়। মাংসের এই পর্দা দিয়া বুকের খোলের 

মেছে আর পেটের খোলের ছাদ তয়ের হইয়াছে । এই: 



৪১৮ বুকে জল যত জমে বুকের উপর ঘ। দিলে নিরেট শ্ঘ$ তত হস্ব 

পর্দ! (আড়াল )'না থাকিলে বুকের খোল আ'র পেটের 

খোল এক হইয়! যাইত। এর আগেই কলিছি, ভায়াফাম্ 
ভাক্তরি কথা । এর ভাল বাঙ্গালা কথা উদররোব্যবধান- 

পেশী । কিন্তু ডারাফামের চেয়ে এ ঢের শক্ত কথা । এই 

জন্যে, একে ডায়াফ্কাম্ বলাই ভাল। 

বুকের খোলের মধ্যে যে পরিমাণে জল জমে, বুকে, 

পিঠে, পাজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দও সেই পরিষাণে পাওয়া 

যায়। প্রথমে এইলপনিরেট শব বুকের খোলের সব নীচে 

আর পেছন দিকে টের পাওয়া যায়। তার পর, বুকের 

খোলের ভিতরকার জল যেমন বাঁড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে 

সঙ্গে নিরেট শব্দও সুমুখে আর পাশেও পাওয়া যায় । এ 

ছাড়া, এ জল যত বাড়ে, নিরেট শব্দও তত উচুতে পাওয়া 

যায়। শেষে বুকের খোল একবারে জলে পুরিয়া গেলে, 

সে দিকের যেখানে ঘা দিবে, সেইখান থেকেই নিরেট শব্দ 

বাহির হবে। নিয়ুমে!নিয়ার দ্বিতাঁর অবস্থায় বুকে ঘ' দিলে 

যে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়, বুকের 'খোলের মধ্য জল 

জমিলে তার চেয়েও নিরেট শব্দ বাহির হয়। যে পযাস্ত 

জল থাকে, সেই পধান্ত নিরেট শব্দ পাওয়ী] যায়। তার 
উপর ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। নিয়ুমোনিয়ার 
দ্বিতীয় অবস্থায়ও এই রকম নিরেট আর ফাঁপা শব্দ পাওয়া 

ষায়। নিরেট ফুক্কো খানির উপর নিরেট শব্দ হয়। ভাল 

কুক্কো খানির উপর কীপা শব্দ হয় এর মধ্যে বেশ একটা 
তফাত আছে। নিয়ুমোনিয়ার ফাঁপা আর নিরেট শব্দ ষে. 

'জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাট। যদি কালি দিয়া দাগ 



নিমুয়োনিযকা ও প্রিসিতে বুকে ধা দিয়া নিরেট শব্যের তফান্ত ৪১৯ 

দেও, তবে কালির সে দাগটী তের্চা দেখিবে। আর প্রুরি- 
সিতে- বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে-_ফাীঁপা আর 

নিরেট শব্দ যে জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাটা বদ্দি 

কালি দিয়া দাগ দেও, তবে কালির সে দাগটা সোজা হবে 

--ও রকম হ্যাকাতে বা তেচা কখনই হুবে না। যে পাত্রেই 

কেন জল রাখী না, জলের উপরটা কখনই উচ-নীচ হয় না, 

__সর্ববদ্দাই সম্নান থাকে । এই জন্যে বুকের খোলের মধ্যে 

জল জমিলে, সে জলও যে এক জায়গায় উচ, এক জায়গায় 

নীচ হইবে না, তা বেশই বুঝ! যাইতেছে । কাজেই, নিরেউ 

শব্দ ধরিয়া যদি জলের উদ্ধ সীম! স্থির কর, আর সেই সীমা 

কালি দিয়া চিহ্ন কর, তবে তোমার কালির সে দাগটা চারি 

দিক বেড়িয়া ঠিক সোজা চলিয়া বাইবে। নিয়ুমোনিয়ার 
ছিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ আর বুকের খোলের মধ্যে জল 
জমার নিরেট শব্দ, এই ছু রকম নিরেট শব্দের মধ্যে এই 

তফাতটা মনে করিয়া রাখা ভারি দরকার । এই তফাতটা 

মনে থাকিলে রোগঠিক্ করিতে তোমার ভুল হইবে না । নিয়ু- 
মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্ধ বলিলে কি বুঝায় ? 

নিযুমোনিয়ারতদ্বিতীয় অবস্থায় বুকে, পিঠে, পান্ধরে আড় 
লের ঘা দ্রিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে 

সংক্ষেপে নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলি- 

তেছি। বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ 
বলিলে কি বুঝায় ? বুকের খোলের মধ্যে জল্জমিলে বুকে, 
পিঠে, পাজরে আঙুলের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, 
সেই শব্দকে সংক্ষেপে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট. 



৪২০ বুকে জল জমিলে বুক পরীক্ষার যন্ত্রে কর্কশ শধগুনা ধায় ৫ম? 

শব্দ বলিতেছি । এ ছাড়া, রোনী উঠিয়া বসিলে কি শুইলে 

বুকের ভিতরকাঁর জল সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। বুকে, পিচঠ, 

পাঁজরে ঘ! দিয়া তা বেশ জানিতে পারা যায়। যেখান 
থেকে জল সরিয়! যায়, সেখানে ফুল্কো জাগিয়া উঠিলে 

আগেকার মত নিরেট শব্দ পাওয়া যাঁয় না-ফুক্কোর জীপা 

শব্দ পাওয়া যায় । কিন্তু জল সরিয়া গেলেও, চারিদিকের 

বাধন ছীদনে ফুক্ছো যদি জাগিয়। উঠিতে না পারে, তবে ও 

চিহ্ুটী আর খাটে না। বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী 

জল জগ্মিলে কেবল কণার নীচেই ঘা দিয়া ফাঁপা শব্দ পাওয়া 

যায়। এই ফাঁপা শব্দ সহজ বেলার কাপ। শব্দের চেয়ে 

ঢের বেশী। পেট খুব ফণাপিলে, পেটে আঙ্গুলের ঘা দিয় 

(ষ রকম ফশাপা। শব্দ বাহির হয়, এও প্রায় সেই রকম শব্দ । 

নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফু" দিলে যে এক রকম 
কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, বুকের খোলের মধ্যে জল 

জমিলে, বুকে, পিঠে, পাঁজরে গ্রিথস্কোপ, ( বুক পরীক্ষার 
যন্ত্র) দিয়া শুনিলে ঠিক সেই রকম শব্দ পাওয়া যঘায়। 

বায়ুনলিগুলির ভিতরে বাতা সেঁদোবার ময় যে শব্দ হয়, 
এ সেই শুব্দ। জলের চাপে ফুক্কে৷ চেপ্টা.আর নিরেট 

হইয়া যায়। ফুক্কোর খুব মিহি নলি আর বাযুকোষগুলির 

ভিতর বাতাস যাইবার আর যো থাকে না। কাজেই বড় নলি- 

গুলি ভিতর যে বাতাস যাতায়াত কুরে, কেবল্-তারই এক 

রকম কর্কশ গর্দ শুনিতে পাওয়া যায় । এই রকম কর্কশ 

শব্দ চেপ্টা নিরেট -ফুক্ষো আর জলের ভিতর দিয়া কাণে 

আসে। নিয়ুমোনিয়ীর দ্বিতীয় অবস্থায় এই রকম কর্কশ 



ধুকে জল্টহ মিলে রোগীর আওয়াজ ছাঁগল-ং কাক মত হালুঃ হয় ৪২১ 

শব্দ নিরেট ফুক্কোর ভিতর দিয়া কাণে আসে । নিয়ুমোনিয়াৰ 

দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গলার আওয়াজ যেমন জডান 

অস্পঞ্ট আর কন্কনে হয়, বুকের খোলের মধ্যে জল জ্রমি- 
লেও গলার আওয়াজ সেই রকম জড়ান অস্পষ্ট আর কন- 

কনে ত হয়ই, তা ভাড়া আবার একটু কাপানে-কাপানেখ 

হয়। মাটা কথায়, গলার আঁ ওয়াজ ছাগল-ডাকার মত 

মালুম হয় । বুক্লের খোলের মধ্যে জল জ'মলে রোগীর 

গাওয়াজ ছাগল-ডাকার মত মালুম হয় বলিলে কি বুঝায় ? 
বুকের খোলের মধো জল জমিলে রোগীর বুকে, পিঠে, 

পঁঁজরে িথন্ডোগ্ন, দিয়া তাকে এক ছুই_তিন গুণিতে 

বলিলে, তার গলার আওয়াজ ভোমার কাণে ঠিক ঘেন 

ই!গল-ডাঁকার মত মালুম হয়, এই বুঝায় । ছাগল-ডাকার 

মত এই শব্দ পাঁকরোর হাড়ের (স্াপিউলার-_ পৃষ্ঠফল- 
কাশ্থির ) কোণের দিকে খুব স্পহ্ট, শুনিতে পাওরা যায়। 

নিরুনে।নিয়া-রোগীর পিঠে বা পাঁজরে তোমার হাত রাখিয়া! 

তাকে এক-_-দুই--তিন গুণিতে বলিলে, বুকের মধ্যে থেকে 
তার স্বর যেন কীপিতে কাপিতে তোমার হাতে আসিয়া 
ধাজে। বুকের ৫খালের মধ্যে জল জমিলে রোগীর* বুকে, 
পিঠে, পাজরে হাত দিয়া তার ও রকম স্বর বা আওয়াজ 

কিছুই টের পাওয়া বায় না। এই জন্যে বুকের খোলের 
মধ্যে জল জমার এ একটা রেশ চিহ্ন । মেয়েদের বেলায় 

এ চিহ্নটা খাটে না। কেন না, মেয়েদের বুকে, পিঠে, 
পারে হাত দিলে তাদের স্বর বা আওয়াজ হাতে আসিয়া" 

ওয়কম বাজে না। বুকের খোল জলে একবারে . 



৪২২ জলের ভরে হৃংপিও্ড সরিয়া গেলে তা সহদ্ধেই ঠিক ক্র যাক্গ। 

পরিপূর্ণ হইলে, কোন শব্দই নিও পাওয়া যাক 

না। 

জলের ভরে হৃৎপিণু-( হার্ট ) আপনার জায়গা! থেকে 

সরিয়া গেলে, ত1 সহজেই ঠিক করিতে পারা যায়। সহজ 

বেলার ৰা মাইয়ের নীচে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের দুব্ দুবৃনি 

টের পাওয়া যায়। আর কোন জায়গায় এই ছুব্ছুব্নি 

জানিতে পারিলে হৃৎপিগড সরিয়া গিয়াছে ঠিক করিবে | বৰ! 

বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে, হৃৎপিণ্ডের ুবৃ- 

দুক্নি একবারে বুকের মাঝখানের হাড়ের ডাইনে টের 

পাওয়া যায়। ডাইন বুকের খোলে বেশী জল জমে ত 

জলের ভরে ডায়াফ্রা'ম্ আর লিবর্ ( যকৃত--মেটে ) আরও 

নীচে নামিয়া যায় । বাঁ বুকের খোলে বেশী জল জমিলে, 

জলের ভরে পেট আরও নীচে নামিয়া যায়। পেটকে 

ভাক্তারের! ষমাক্ বলেন । ভাল বাঙ্গালায় পাকস্থলী বলে। 

ছেলেদের বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে তার্দের হৃৎ- 

পিগু (হাট) কি অন্য যন্ত্র তত সরিয়া যায় না। কেননা, 
তাদের পাঁজর জ্বলের ভরে সহজেই নুইয়া ষায়। 

বুকের খোলের মধ্যে কত জল জমিয়াছে, রোগীর হাপ 

. দেখিয়া তা আন্দাজ করা.যায়। বেশী জল জমিলে, আর 

জকের ভরে ফুক্ষে। খুব চেপ্টে গেলে, রোগীর হাপ খুবই 

বেশী হয় । রোগী ভাল দিকে. অর্থাৎ যেদিকে জল জনে 

নাই, মেই'দিকে আর শুইতে পারে না। কেন না, ভাল 
দিকে কাইত হুইয়া শুইলে সমস্ত জলের ভারটা ভাল ফুক্ষোর 
উপর খিয়! পড়ে । কাজেই সেই জলের ভরে ভাল ফুক্কো- 



বুকে বেশী জল জমিলে ভাল দিকে রোগী শুইতে পাঁরে না কেন৪২৩ 

টিরও মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত হয়। যে দিকের 

বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে দিকের ফুল্্কো। 
জলের ভরে একবারে চেপ্টা আর নিরেট হইয়া থাকে । 
সে দিকের ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাতের ত সীমা 

নাই। এর উপর ভাল ফুক্কোটির মধ্যে বাতাস যাওয়ার 

কোন ব্যাঘাত 'ঘটিলে রি আর রক্ষা আছে 1--রোগী হাপা- 

ইয়া মরে। মঞ্ভন কর, বাঁ বুকের খোলের মধ্যে জল জঙ্ি- 
য়াছে, জলে বা বুকের খোল প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে । 

রোগী ডাইন পাশে শুইতে চেষ্টা করিল। ৰা বুকের ভিতর- 
কার সমস্ত জলের ভরটা ডাইন ফুক্ষোর উপর পড়িল। 

কেমন করিয়া পড়িল, তা কি আর বলিতে হবে ? এত 

জলের ভরে ডাইন্ ফুক্কোর মধ্যে বাতাস বাওয়ার ব্যাঘাত 

ঘটিবে আশ্চর্য্য কি? কাঁজেই ডাইন্ দ্রিকে, শুইতে চেষ্টা 

করিলে, তার হাপ ধরে আর* সে অমনি তখনই ধড় মডড় 

করিয়া উঠিয়! পড়ে । এই জন্যে, যে দিকে জল জমিয়াছে, 

বাথার ভয়ে সে দিকে শুইতে তার আর বাধা খাকে না। . 

ডাইন্ বুক আর বাঁ বুকের বেড় যদি মাপিয়া দেখ, তন ষে 

বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, মীপে সেই বুক বড়: 

হইবে | কিন্তু মাপিবার সময় এটি যেন মনে থাকে, যে সহজ 
বেলায় অনেকের ডাইন্ বুক বা বুকের চেয়ে একটু বড । 

বেশ ঠাউরে দেখিলে, যে বুকের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে 

বুকটা চকে একটু বড় লাগে। নিশ্বাস লইবার সময় কিন্ত 

নিশ্বাস ফেলিবার ময় মে দিকের পাঁজর নড়া মালুম হয় 
না। আর পাজপ্নের ছুই ছুইখানি হাড়ের মাঝখানের খোল কি, 



৪২৪ আব এক রকম রিনি, তাকে ডাঁজরেরা লেটেনগ্ল,রিসি বলেন, 

একবারে পুরিয়া যায়__একটুও মালুমও হয় না। বুকের 

খেলের মধ্যে খুব বেশী জল জনিলে এ সব জাগা, এমন 
ঠেলিয়া বাহির হয়। কণ্টীর নীচেট খুব ভরা ভরা বা পুরস্ত 
হয়। ভার সেই দ্রিকের কাধটী একটু নাঁমিয়া পড়ে। কেন 
বলা যায় না, ধা] বুকেরই খোলের মধ্যে প্রায়ই জল জমে । 

দিন কতক পরে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার লক্ষণ 

গুলি ক্রমে কমিতে ন্মারস্ত হয়। আর রোগর যদি ভাগ্য 

ভাল হয়, তবে.বুকের ভিতরকার জলও শুধিতে আরস্ত হয় 

ফ্ুক্ষো যদি চারিদিকের াধনছাদনে আবদ্ধ থাকে, তবে জল 

গুধিয়া যাইনার সঙ্গে সঙ্গে ফুক্কো ফাঁপিয়া উঠিতে পারে না। 

কাজেই, দে দিকের পাঁজর ভিতর দিকে বসিয়া! ঘায়। আগ 
ভাল দিকের বুকের চেয়ে বড় না থাকিয়া বরং তার চেয়ে 

ছোট হহ্য়া যায়। 

চরমস্থলে কোন কোন রোগীর পাঁজরের হাড় সব গায়ে 

গায়ে লাগিয়া যায় । তাদের মাঝে জায়গা একটুও থাকে 

না। পাঁজরের হাড়গুলি সহজ বেলার. চেয়েও বীকা বা 

তের্চা হয়, আর যেন মোচড়ান মত হইয়া যায়। সে দিকের 
ক্কাধ নীচে নামিয়া পড়ে ; আর সহজ কাধের মত ভাল নাড়া- 

চাড়া যায় না। পাক্রোর হাড়ের কোণা উচ হুইয়া উঠে, 

আর পিঠের শিরদীড়ার কাছে যায়। (পাক্রোর হাড়কে 

ডাক্তারের স্ব্যাপিওলা! বলেন )। আর পিঠের শির দাড়া 
বাকিয়াধায়। যে বুকট! খারাপ হইয়! গিয়াছে, সেই. দিকেই 

 হ্বৎপিগুকে হোর্টকে ) কেউ যেন টানিয়া আনে, আর ভাল 
কুক্ষোট অন্ত দিকে*বুকের মধ্যে পড়ে বিস্তৃত হয়। 



হাইগ্রোথোরাক্সের চিকিৎসা । ১ ৪২৫ 

আর এক রকম প্লুরিসি আছে, তাতে ব্যথাও হষ না, 

কাশিও হয় না, হাপও হয় না। অথচ প্ল,রার গা থেকে জল 

ৰাহির হইয়া ক্রমে একদিকের বুকের খোল সব পুরিয়া যায়। 

বুকের খোলের ভিতর জল জমিলে যে সব লক্ষণ দেখিয়া 

তাজ্ানিতে পার] যায়, এখানেও সেই সব লক্ষণ দেখা দেয়। 

এই: রকম প্র রিসিকে ডাক্তরেরা লেটেন্ট প্লরিসি বলেন। 
ভাল বাঙ্গালায়* প্রচ্ছন্ন প্লরিসি বলা যায়। প্রচ্ছন্ন শব্দের 

অর্থ লুকান। 

|] হাইড্রোখোরাজ--প্ররার প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন ) লন] 

হইয়াও প্লুরার থলির মধ্যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিতে 
পারে। শরীরের আর আর সব যন্ত্র ভাল থাকিতে এ রকম 

ঘটন] প্রারই ঘটে না। উদরী মার সব শরীরে জল হইয়! 

রোগী মরণাপন্ন হইলে প্রায়ই এ রকম ঘটে। হৃতপিণ্ডের 

রোগ (হাট-ডিজীঙজ্), বৃক্ধ বামুত্রগ্রন্থির রোগ (কিডনী 
ডিজীজ্-_ব্রাইটস্ ডিজীজ্ ) হইলে এ ব্যামো প্রায়ই হয়। 

শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও কখন কখন এ রোগ হয়। 

শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলে ভাক্তরেরা তাকেয়্যানীমিয়া 
বলেন। ফ্যানীমিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় রক্তাল্পতা বলে ।' 

প্লরার থলির মধ্যে এই রকম জল জমাকে ভাক্তরেরা 

হাইডোথোরাক্স বলেন। হাইড্রোখোরাক্সের বাঙ্গালা বুকের 

ভিতর জল । . হাইডোথোরাক্স ঠিক করা শক্ত নয়। প্লুরার 
প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্) হইয়া প্লরার থলিতে (বুকের 
খোলের মধ্যে) জল জমিলে যে সব চিন্তু পাওয়া যায়, 

হাইড্রোথোরাক্সে .সচরাচর ছু দিকেই--ু বুকেই মে জব 



৪২৩ ২... ফ্যানিযুরিজম্ জিনিশ কি? 

চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যথা, কিন্বা প্লরিসির আর কোনও 

লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। হাইড্রোথোরাক্স অর্থাৎ 

বুকের ভিতর জল-জমার প্রধান লক্ষণই জানিবে হাপ। 

আর কোনও লক্ষণ উপস্থিত থাক না! থাক, হাঁপটী . সর্বদাই 

থাকে। ৃ 

চিকিতসা--এর জাগেই বলিছি যে, যাাস্পিরেটরু দিয়! 

জল বাহির করিয়া ফেলাই হাইড্রে!খোরাক্সেন্র (বুকের ভিতর 

জল-জমার) চিকিৎসা । কিন্তু আর আর রোগে রোগীর 

ঘখন চরম. দশা উপস্থিত, তখন বুকের ভিতর থেকে জল 

বাহির করিবার চেষ্টা করাই বৃথা । : 

এম্পাই 

প্লূর৷ পাকিলে প্র,রার থলিতে (বুকের খোলের মধ্যে) জলের 

বদলে পুঘ জমা হয়। একেই ডাক্তরের এম্পাইমা বলেন । 

ব্বাঙ্নালায় বুকের খোলের 'মধ্যে পুষঘ বলে | মেয়েদের চেয়ে 

পুরুষদের এই ব্যামো (বুকের খোলের মধ্যে পুঁঝজমা 
হওয়া) বেশী হয়। এম্পাইমা আবার দু রকম। আসল 

আর নকল। আসল এম্পাইমাতে প্ররার গা থেকে পু'য বাহির 
হয়। নকল এম্পাইমাতে মেটে (লিবর$ কিন্বী ফুক্কোর 

ফোড়া ফাটিয়া বুকের খোলের মধ্যে পূঘ জমা হয়। পাঁজ- 

রের হাড়ের মাঝে মাঝে বে জায়গা আছে তারই একটা 
জারগায় পুষ ঠেলিয়া আসে। বোধ হয়, সেখানে যেন 
একটা আব হইয়াছে । আঙুল দিয়া টিপিলে সেটা তল্তল্ 
করে। -বাঁ পাঁজরে যদি এই রকম করিয়া পুষে ঠেল ধরে, 
তবে হৃৎপিণ্ডের ছুব্ুব্নির সঙ্গে সঙ্গে এ সাবেও দুবৃছুব্নি 



বুকের ভিতর থেকে পৃয বাহির করিবার উপায়্। ৪২৭ 

টের পাওয়া যায়। পু'ষের আঁবের এই ছ্ব্ুব্নি য্যানিয়ু- 

র্রিজমের দুব্ডূবনি বলিয়া ভূল হইতে পারে। কিন্তু ঠাউরে 

দেখিলে 'এ রকম ভূল হর না । কেন না, নিশ্বাস লওয়ার 

আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পঁষের এ আব বাড়ে আর 

কমে। রোগী যতবার নিশ্বাস লয়, ওট1 ততবার বড় হয় । 

আর যতবার নিশ্বাস ফোলে, ওট। তশুবার কমিয়া যায়। এ 

ছাড়া, য্ানিয়ঞ্িজমে যে রকম দুবডুননি আর জীতা তাঁও- 

যার শব্দ শ্রুনিতে পাওয়া যায়, ওতে সে রকম পাওয়া যায় 

না য্যাশিয়ুরিজম জিনিশটে কি ? ধমনীর (রাড রক্তের 

শিরর । এক রকম আব। যে কারণেই হউক, ধমনীর 

পর্দার কোন জায়গা কম-জোর হইলে রক্তের বেগে আর 

ভারে সে জায়গ!ট] ক্রমে বাড়িতে কাড়িতে একটী থলির মত 

হউরা নায় । এই যে থলি. একেই ডাঁক্তরেরা ম়ানিযুরিজম্ 

বলেন। ভাল সাঙ্গালায় ধমন্যবঞ্চদ ( ধমলীর অর্বন,দ অর্থাৎ 

আব) বলে। যাই হোক্, প'ষ বাহির করা যদি যুক্তি হয়, 

তলে অন্দর করিবার আগে খুব সরু ছু ই-ওয়ালা য়্যাস্পিরেটের 

সেঈ পু'ষের আবের মধ্য চাল।ইয়া দিয়া, সেটা যথার্থ পু*যের 
আনকি নাতিক্ করিবে। সেটা পুযের আব ঠিকি হইলে: 
ধাবাল বিষ্রি, দরিয়া বেশ পরিসর করিয়া অন্ত্র করিবে । পকেট- 
কেসে যে এক রকম লন্ঘ! বাকা, সরু আন্দ্র আছে, সেই অন্তরকে 

ডাক্তরেরা বিশ্ি বলেন। যেখানে একটু গভীর করিয়! অস্ত্র 
করার দরকার, সেই খানেই বিষ্টি ব্যবহার করিতে হয়। অন্তর 

এমন পরিসর করিয়া করিবে বে, অন্ত্রের মুখ যেন সহজে 

বুজিয়া না যায়। তাঁর প্র রবারের নলই হোক, আর 
৯৭ 



৪২৮ ঘুফের খোঁল কেমন করিয়া ধুইভে হয় ? : 

ক্যাথিটরের মত রূপর নলই হোক্, আস্ত্রের মুখ (ঘাঁ”র মুখ) 
দিয়! বুকের খোলের মধ্যে চালাইয়! দিবে। ( প্রত্রাৰ 

করাইবার শলাকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটার্ বলেন )। বুকের 
ভিতরকার সব পুণ্য সেই নল দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। 

নিশ্বাস লইলে ব1 কাহ্লিলে নল দিয়! বেশী পৃ পড়ে। নল 

দিয়া পৃণ্য-পড়া কমিয়া আসিলে, রোগীকে সেই দিকে কাইত 
হইতে বলিবে। রোগী যদি ভারি কাহিল আর ভূর্ববল হয়, 
তবে সব পু'ষ একবারে বাহির না করিয়া-ছুই তিন বারে, 
ৰাহির করিবে। সব পুয একবারে বাহির করিয়া দিলে 

রোগী নিজাঁৰ হইয়া পড়িতে পারে-_চাই কি, সে ধাকা সাম- 
লাইতে না পারিয়া মারাও পড়িতে পারে। সবৰ পু্য বাহির 

হইয়া আপিলে কাববলিক্ ফ্যসিড লোশন্ কিম্বা কগ্ডতিস্ 

ক্রুয়িড, দিয়া বুকের খোল রোজ ছুই তিনবার করিয়া ধুইয়। 
ফেলিবে। বুকের খোল কমন করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ? 

যে নল দিয়া পুণ্য বাহির করিয়াছ, পিচ.কিরি করিয়া এ 
'আারোক ( কার্ববলিক্ য্যাসিড, লোশন্ বা কপ্ডিস্ ফুয়িভ) 

সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দিবে। তার পর আবার 
' দেই নল' দিয়াই পিচ্কিরির জল ( আরোক*) বাহির করিয়া 

ফেলিবে | এক এক বারে অনেক খানি আরোক দিয়! বুকের 

খোল ধুইয় ফেল চাই, নৈলে নল দিয়া দে ধোওয়ানি-জল 
লহজে বাহির করিয়া ফেলা যাবে না। রোজ এই রকম 
করিরা বুকের খোল ধুইয়। ফেলিলে পৃ'ষের হুর্গন্ধ শীত্ই যায়। 

কষার্ববলিক্ য্যাসিড.লোশন্ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে 
ছতা লিখিরা দিলাম ।-_ 



কত্ডি্স ফুক্লিড জিনিশটা কি? ৪২৯ 

ফার্ধলিক্ ক্্যাসিভং রন ১৩০ ১ ডাম 

পরিফ্ষার জল ৭০055, ২০ ওন্স 

(আড়াই পোয়া) 

একত্র মিশাইয়! একট] বোতলে রাখ। 

পিচ্কিরি করিবার আগে পাথরের বাটিতে আরোক 

ট[লিয়া লইবেশ। ঢালিবার আগে বোঁতলটা 'নাড়িয়া লইবে। 

শীতকালে কীর্ববলিক্ র্যাসিড, জমিয়া থাকে । এই জন্যে, 

তাঁত্ দরিয়া গলাইয়! তবে মাপের গ্লাশে (মেজর গ্লাশে) 
টাঁলিতে হয়। আগুনের ভাত্ দিলেও হয়, রৌদ্রে খানিক- 
ক্ষণ রাখিলেও হয়। আবার জম! কার্ববলিক্ য্যাসিডে একটু 
জল দিলে সব গলিয়! যায়। 

কণ্ডিস্ ফুয়িড জিনিশটা কি? কথ একজন ডাক্তরের 
নাম। তাঁর একটি অরোক আছে । সেই আরোক তারই 
নামে চলিত। অনেক অস্ুদের এ রকম নাম আছে, ঘেমন 

ডোবর্স পাউডার-_গ্রেগোরিস্ প্রউডার-_জেম্সেস্ পাউ- 

ডার--ডনোবান্স সলিযুশন্।_-কগ্ডিস্ ফুয়িভ, পদ্্যাঙ্গেনেট্ 

অব্ পটাশ্ থেকে তয়ের হয়। এক ওন্স ডিষ্রিল্ড ওয়াটরে 

বাবৃষ্টির জলে ৮ গ্রেন্ পন্ম্যাঙ্গেনেট অব্ পটাশ্ গুলিলে 
কণ্ডিস্ ফফ়িড, তয়ের হয়। কপ্ডিস্ ফুয়িডকে কগ্ডিস্ 
সলিযুশন্ও বলে। এই যে কপ্ডতিস্ ফইভ, এরই এক. ড্রাম্ 
১০ ওন্দ জলের সঙ্গে মিশাইলে চমত্কার লাল রঙ্গের একটি 
আরোক তয়ের হয়। এই লাল আরোক*দিয় বুকের 
খোল ধুইয়া ফেলিবে। | 

বুকের: খোলের ভিতর পু*্য জমিলে রোগীকে সবল, 



৪৩০ বাযুনপির নালি ঘা (ব্রংকিয়েল্ ফিসচুলা )1|- 

রাখিবার জন্যে যত রকম উপায় করিতে পার, তা করিবে । 

ঢুধ, মাংসের ক্বাঁথ, ব্রাণ্ডি, লৌহ্ঘটিত ওষধ ( আয়র্ণ ), 
হাইপোফস্ফাইট্ অব্ৃ লাইম্, কড্লিবর অইল্্, এ সবই 

দিবে। রোশীকে লৌহঘটিত ওষধ দেওয়। ভারি দরকার। 

লৌহঘটিত ও খুব বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই । নইলে তেমন 

ফল পাওয়া ফায় না । লৌহঘটিত উষধ বলিলে কি বুঝায়, 
এর আগে তা অনেক বার বলিছি। বেশী, মাত্রায় লৌহ- 

ঘটিত ওঁষধ দেওয়া যেমন দরকার, জায়গা বদলানও তেমনি 

দরকার। তবে জায়গা বদলানর (স্থান পরিবর্তনের ) 

ব্যবস্থা গরীব রোগীদের পক্ষে সোজা নয়। 

কখন কখন বুকের খোল-ঢাকা গ্লুরায় ঘা হয়। সেই ঘা 

পাঁজরের মাংস পর্যাস্ত আসে, দি সেই ঘায়ে পাজরের 

হাড়ের কোন জায়গা খাইয়া যায়, আর বুকের ভিতর থেকে 

বাইরে পর্য্যন্ত একটা ছীদা্বা ফুটো অর্থাত নালি ঘা হয়। 

এই ছাঁদা বা ফুটো দিয়া নিয়ত পু পড়িতে থাকে । কাশি- 
লেই পু্য দমকে-দমকে বেশী পড়ে। পুরাণ প্লুরিসিতে বু 
দিন পর্যন্ত এই রকম করিয়া পু পড়ে । আবার ফুহ্ছে? 

.ঢাকা প্ররাও ছাদ হইয়! যাইতে পারে । আর সেই ছাঁদা 

বিনা সঙ্গে যোগ হইয়া যাইতে পারে। বায়ুনল দিয়া 

পুয বাহির হইয়া গেলেও যদি ছাদা থাকয়! যায়, তবে এ 

ছাদাঁটীকে বায়ুনলির নালি-ঘ! বলা যায়। 'ডাক্তরেরা এই 
নালি-ঘাকে' ব্রংকিয়েল্ ফিস্চুল! বলেন । এই রকম করিয়া 
,ষে পুষয উঠে, সচরাচর তা বড়ই দুর্গন্ধ । 

পুরাণ প্লরিসিতে বুকের খোলে পুণ্য হইলে, রোগী 



পেটনাব! (ডায়ারীয়া )। ৪৩১ ' 

প্রায়ই ক্ষয়কাশে কিন্বা ক্ষয়-ন্বরে মরে । ক্ষয়কাশকে ডাক্ত- 

রেরা থাইসিস্ বলেন। ক্ষয়-ত্বরকে তার! হেক্টিক্ ফীবর্ 

বলেন। থাইসিসৃ আর হেকুটিকু ফীবরের কথ৷ এর পর 
ভাল করিয়া বলিব। 

ছেলেদের প্লু'রিসি হইলে বুকের গড়ন খারাপ হইগ়! 

যায়। কিন্তু ভাতে তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন ব্যাঘাত 
ঘটে না। 'বেশী বয়সে *,রিসি হইলে একটু হীঁপ থাকিয়া! 
যায়। আর বারে বারে প্লুরিসি হইয়া যাদের প্লু'রিসির ধাত 
(ধাতু) হইয়াছে, সামান্য কারণেই তাহাদের প্লুরিসি হয়। 

য্যাস্পিরেটরু দরিয়া বুকের খোলের ভিতর থেকে জল 

বাহির করিবার কথা বলিবার সময়, বুকের খোলে পুয জম! 
হওয়ার ( এম্পাইমার ) কথা আর তার চিকিতসা আর এক 

রার ভাল করিয়৷ বলিব! 

৪1 পেট-নাবা-_পেট-নাবার ভাল কথা আতিসার | 

ডাক্তরেরা পেট-নাবাকে ডায়ারীরা বলেন। ভ্বরে পেট 
নাবিলে আমাদের নৈছ্াারা সে পেট-নাবাকে জুরাতিসার 
বলেন। ভ্বরাতিসারকে বৈগ্ধরা বড়ই ভরান। পুর্বে স্থপ্প- 
বিরাম জ্বরের (রিমিটেন্ট ফীবরের ) যে ১৮ রকমু উপসর্গের 
মাম করিছি, প্রেট-নাবা তাঁর মধ্যে একটা । এই জন্যে, 

সেখানে পেট-নাবাকে জ্বরাতিসার বলিতে হবে। এর আগে 

অনেক বার বলিছি যে, এ সব রোগ জ্বরের উপরসর্গও হইতে 

প্রারে, আসল রোগ হইতে প্াঁরে। উপলর্গ হইলেও 
তাদের যে চিকিৎসা, আসল হইলেও সেই চিকিৎস! | 

আ[সুল হইলে, কেবল সেই রোগটারই চিকিৎস। করিলে 



৪৩২ পেট নাব। পাচ রকম । 

রোগী ভাল হুয়। উপসর্গ হইলে ছুয়েরই চিকিতসা! সমান 

চাই। আসল রোগেরও চিকিৎসার যেমন দরকার, উপ- 

'সর্গেরও চিকিুসার তেমনি দরকার । দ্ুুর্দিকই একবারে 

খ্যাকান চাই । নৈলে রোগীকে শীত্র ভাল করিতে পারিবে 

না। 

অমুকের পেট নাবিতেছে বলিলে কি বুঝায় ? সে বারে 
বারে পাতলা বাহো যাইতেছে, এই বুঝায় ৮ বাহে আধ- 

পাতলাও হইতে পারে, খুন পাতলাও হইতে পারে। বাহ 

যত বেশী পাতল1 হয়, রোগী তত শীঘ্র কাবু হইয়! পড়ে। 

এই জন্যে, পেট-নাবার কথা গুনিলে রোগীর কি রকম বাছো 

হইতেছে, আগেজিজ্ঞাসা করিবে । পেট-নানাকে ভেদও 

বলে। ছেদ হইতেছে, বলিলেও যা বুঝায় পেট-নানিতেছে 

বলিলেও তাই বুঝায় । পেটের বামে! হইয়াছে বলিলে 

প্ট-নাবাও বুঝ,য়, আমাশ্াও বুঝায়, রক্ত-আমাশাও বুঝায়। 
পেউ-নাবা, ভেদ, অতিসার, আর ডায়ারীয়া এ চারিই এক । 
এ চারিটী কথ।ই মনে করিয়া রাখা চাই। ' কেন না, কখন 

বা পেট-নাবা বলিব, কখন বা ভেদ বলিব. কখন বা অতি 

সার বলিব, কখন বা. ডায়ারীয়া বলিৰ। ডায়ারীয়া 'ডাক্তরি 

কথা। কিন্তু ধারা লেখা পড়া জানেন, তাদেরও মধ্যে এ 

কথাট1 আজ্ কাল খুব চলিত হইয়াছে। 

পেট নাবা, ভেদ অর্থাৎ ভায়ারীয়া--পাঁচ রকম। 
(১) অপাকের পেট-নাবা। (২) পিত্-ডেদ।. (৩) 

আঁমাশা। (9) জলব ভেদ। (৫) শঙ্কার ভেদ। এখন 

এই পাঁচ রকম ডায়ারীয়ার কথা এক এক করিঘ! বলিব |” 
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(১) অপাকের পেট-নাবা--শরণ্কাঁল জার গ্রীল্মকালের 

শেষে এই রকম পেট-নাবা খুনই সাধারণ। ধরিতে গোলে. 

খুব গ্রীষ্ষেরই দরুণ এ রকম পেটের ব্যামো হয়। কিন্তু 

আবার বেশী ফল ফুলরি, বিশেষ শসা, তরমুজ, খাইলে এ 

রকম পেটের ব্যামো হয় । 

' এর চিকিৎসা খুব সহজ ৷ পর এক মাত্রা ক্যা্টর অইল্ 

খাওয়াইয়। দুষ্ট, অজীর্ণ জিনিশ সন বাহির করিয়া দিবে। 

যদি পেটকাঁমড়ান বেশী রকম থাকে, তবে ক্যাীর অইলের 

সঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা! লডেনম্ ( টিংচর ওপির়াই ) দিবে। 

(২) পিত্ত ভেদ-_এতে কেবল পিত্ত রেচে যায়, অর্থাৎ 

কেবল পিস্ত বাহে হয়| পিত্তের সঙ্গে মল থাকে না, তা 

নয়; তবে পিত্তের ভাগই বেশী । বৈদ্যরা একে পিত্তাতিসার 

বালেন। ডাক্তরের বিলিয়স্ ডায়ারীয়া বলেন। আমাদের 

দেশে যে সব সাহেব বাস করেন, *্টাহাদেরই পিত্ত ভেদ খুব 

বেশী হইয়া থাকে । আমাদের দেশের মত গরম দেশে যে 
পরিমাণ মাংস খাইলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে..তার চেয়ে বেশী 
মাংস খাইলে পিত্ত ভেদ হয়। গরম দেশে বেশী মাংস 

খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। এই পিত্ত অন্ত্রের মধ্যে আলে, 

আর কি. পিত্ত-ভেদ হয়। 
চিকিৎসা____পিত্ত-ভেদ হঠাহ বন্ধ না করিয়া ছুই এক 

দিন হইতে দিলে, লিবরের ( যকৃতের-__মেটের ) মধ্যে 
পিস্ত-জমা সারিয়া যায়। পিত্তভেদের সঙ্গে পেটে যদি 
ব্যথা থাকে, তবে ১০ ফোটা লডেনমের সঙ্গে ১৫ গ্লেন কি 

২* গ্রেন্ বাইকাঁবর্বনেট্ অব সোডা দিবে। তার পর, রোগীর 
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পথোর ধরাধর করিবে । মাছ মাংসের বদলে তাকে তর- 

কারি দিয়া ভাত খাইতে বলিবে।' এ ছাড়া, পাকা ফলও 
খাইতে বলিবে। মদ ছু'ইতেও দিবে না। 

(৩) আমাশা-_আমাশীকে বৈদ্ভরা আমাতিসার বলেন। 
ডাক্তরের! মিযুকস্ ভায়ারিয়া বলেন। আমাশাকে আম- 

ভেদও বলা ধায়। আমাশা হইলে রোগী বারে বারে বাহে 
যার । বাহ্ে বেশী হয় না__কেবল আম নির্গত হয়। বাহোর 

বেগ হইলে থাক যায় না__তখনই বাহ যাইতে হয়। 
আবার বাহ বসিয়া! বাহ হয় না; কেবল একটু আম নির্গত 
হয়। বাহে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। বারে 

খারে বেগ দিতে হয় । বেগ দিলেই আম নির্গত হয়। বাহে 

বসিবার আগেও যে অস্থখ, বাহোের পরও সেই অনুখ ১ 

বরং বেশী বৈ কম নয়। আমাশার লক্ষণই এই । আমাশা 
বড় খল রোগ। আমাশার রোগীর কষ্টের সীম! নাই! 

কখন কখন সর্দি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই, কখন কখন তার পরই 

খমাশা হয়। খুব সামান্য শীত বাত ভোগ করিলেও অনে- 

কের আমাশা হয়। যে কারণেই হোক্, বেশী অপাক হই- 
লেই, ৫পট নাবে। অনেকবার পেট নাবৈলে, শেষে এই 

আমাশ! দেখা দেয়। খুব কড়া জোলাপ লইলেও জোলাপ 

খোলার পর এই রকম আমাশ! হয়। রক্ত-আমাশ। হইবার 

ঘাগে এই রকম আমাশা হুইয়। থাকে । আমাশা বড়ই 
ধারণ রোগ। আমার কখনও আমাশ। হয় নাই--আমাশ।! 

কাকে বলে আমি জানি না_-এ কথা বোধ করি কেউ 

ৰ্লিতে পারেব না! আজ রাত্রে খাইয়! বা খারাপ জিনিশ 
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খাইয়া তোমার অপাক হইল। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। 

ভোরে ২৩ বার খুব পেট মাবিল। তাঁর পর বারে বারে 

বাহো যাইতে লাগিলে-_-ফি বারেই আম নির্গত হইতে 

লাঁগিল। এই রকম করিয়াই আর কি আঞ্লাশা জন্মিল। 

পেটের মধ্যে যে নাড়ি ভুড়ি আছে, ডাক্তরেরা তাকে 

ইণ্টেস্টিন্সপ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র রলে। অন্ত্রদু 
রকম। ছোট “মার ঝড়। ছোট অন্তরকে ডাক্তরেরা স্মল্ 

ইপ্ট্স্টিন্ বলেন। বড় অন্ত্রকে লার্জ, ইপ্টেস্টিন্ বলেন। 
ভাল বাঙ্গালায় বড় শস্ত্রকে বৃহদন্ত্র (বৃহণ্ড অন্ত্র) বলে ছোট 

তান্ধুকে ক্ষুত্রান্ত্র (ক্ষুর্্র অন্তর) বলে। যা আহার কর; প্রথম্মে 

পেটে যার । পেটে আধ-হজম হইতে তিন ঘণ্টা লাগে । 
পেটকে ডাক্তরেরা ফউমাক্ বলেন। ভাল বাঁঙ্গালায় পাক- 

স্বলীও বলে, জঠরও বলে। তার পর ছেোটি অন্ত্রের মধ্যে 

বায়। ছোট অন্ত্রের মধ্যে প্রায় সৰ হজম হইয় যাক্ত। শেকে 

অবশিষ্ট ঘা কিছু থাকে, বড় অস্ত্রের মধ্যে যায়। বড় অস্ত্রের 
মধ্য যা কিছু হজম হইবার, হইয়া গেলে, শেষ যা থাকে, 
তাকেই মল বলে। বড় অন্ত্রের সক নীচে দিকে মল জমিয়। 

থাকে। তার পর সময় মত বাহির হইয়। যায়। যদি খুক 

বেশী করিয়া খাও, কিন্বা সহজে পরিপাক হয় না এমন কোন 

জিনিশ খাও, তবে ছোট অন্তরে দ্তুর মত হজম হইতে না 

পারিষা, ছোট অন্ত্র ও বড় মন্ত্র এ ছুয়েরই পীডা, উপস্থিত 

করে। যদি'বল অন্ত্রের আবার পীড়া কি ? পেটের ব্যামে'- 

তেই অন্ত্রের গীড়ার পরিচয় । ছোট অন্তর, বড় অস্ত্র দুইই 

মাংবের নল। এই নলের উপর-পিঠ, ভিতর-পিঠ, খুব সক 
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ঈ্দ্দা দিয়া! মোড়া । ছোট অন্ত্র বড় অন্ত্রের চেয়ে ঢের লম্বা । 

[বার বড় মন্ত্র ছোট মন্ত্রের চেয়ে ঢের মোটা । মাঁপিলে 

ছোট অন্্ ১৩ হাতেরও বেশী লম্বা । ' বড় অন্ত্র ৪ হাতের 

ধেশী নয়। নলের বাহির-পিঠ ভিতর-পিঠ যে খুব সরু পর্দদা 

দিয়া মোড়া বলিলাম, সে পদ্দা আবার এক রকম নয় । 

ৰাহির পিঠ এক রকম পর্দা দির! মোড়া, আর ভিতর-পিঠ 

আর এক রকম পর্দী দিয়া মোড়া । বূকের খোল আর 

ফুক্কো যে রকম পার্দা দিয়া ঢাকা, ছোট অন্ত্র আর বড় আন্ত্রের 

বাহির-পিঠও সেই রকম পার্দা দিয়া মোড়া । গ্ুরিসির কথা 

ধলিনার সময় বুকের খোঁল আর ফুক্ষো ঢাকা পার্দার কথা 
ৰলিছি। প্লীরার (বুকের খোল আর ফুক্কো-ঢাঁকা পর্দার ) 
আকার প্রকার যে রকম, ছোট আর বড় অন্ত্রের বাহির-পিঠ- 

ঢাকা পদ্দার আকার প্রকারও ঠিক সেই রকম। কিন্তু 

ভিতর-পিঠ যে পর্দা দিয়া মোড়া, সে আর এক রকম পদ্দা। 

সে পর্দাকে ভাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেন্বেন্ বলেন। এই মিয়ু- 
কস্ মেন্বেন্ পদর্দাটী বড় কাজের হজম বল, পরিপাক বল, 
সবই এর গুণ হয়। এই পর্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই 

আর ফি পেটের ব্যামো হয়। পেট-নাবা" বল, আমাশা বল, 

রক্ত আমাশ] বল, সব এই পার্দারই ব্যাঁমো থেকে হয়। খুব 

বেশী খাইয়াই হোক্, সহজে যা পরিপকি হয় না তা খাইয়াই 
ছোক্, আর যেকোন কারণেই হোক, এই পদ্দার কোন 

রকম উদ্দাপনা হইলেই পেটেরু ব্যামো হয় । পেটের ব্যামো। 

বূলিলে পেউ-নাবাও বুঝায়, আমাশাও বুঝায়, রক্ত-আমাশা ও 

বুঝায়--এ. কথ। এর আগেই বলিছি। উদ্দীপনাকে ভাক্- 
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রের! ইরিটেশন্ বলেন । অনেকে বলিবেন উদ্দীপনার অর্থ 

যেমন বুঝিলাম, ইরিটেশনেরও অর্থ তেমনি বুঝিলাম। সে 

কথা নিথ্যা নয়। "উদ্দীপনার সোঁজ1 কথা খু'জিয়। পাইলাম 

না বর্লিয়াই উদ্দীপনা কথা ব্যবহার করিলাম । উদ্দীপনার 

সোজা কথা মাই, এমন নয়। তবে অন্ত্রের উদ্দীপনা বলিলে 

বলিলে যা বুঝায়, দে সোজা কথায় তাই বুঝার কি না 
বলিতে পারি না»। ভাবিরা লইলে তা বুঝাইতেও পারে । 

উদ্দীপনার সোজা কথা উত্কে দেওয়া, রাগাইয়া দেওয়া । 

মনে কর, তোমার গায়ের কোনও জায়গায় আলপিন, ছুই. 

কি কাটা দিয়া বার কতক আচড় দিলে, আচড়ের জায়গায় 

ঘল্প জ্বালা ভ্বালা কেমন এক রকম অস্থখ বোধ করিতে 

ল[গিলে। খানিক পরে সেই জায়গাটা একটু যেন রাড 

হইয়া উঠিল। রাড হইয়া উঠিল কেন? আচড়ের ঘা 
পাইয়া সে জায়গার চুলের মত সক্ু শির গুলি ঘেন রাগিয়া 

উঠিল, আর তাঁদের ভিতর রক্ত বেগে আমিতে লাগিল। 

খানিক পরে, চুলের মত সেই সব সরু শিরের খোল একটু 

ৰড় হইল । আগের চেয়ে তাদের ভিতর বেশী রক্ত আসিতে 

লাগিল। আব*র তাদের ভিতরকার রক্তের গতির তেজ 
আগের চেয়ে ঢের কম হইল। এতেই আচড়ের জায়গাট। 

লাল হইয়া উঠে। শেষে তাদের ভিতর রক্তু চলাচল বন্ধ 

হইয়। যায়-_রক্ত সব জমা হয়। এই সব ঘটনা ডাক্তরেরা 

ইরিটেশনের (উদ্দীপনার ) ফল বলেন। এই রকম করিয়া 

রক্ত জমিয়া থাকিলে আবার তা থেকে প্রদাহ হয়। প্রদা- 
হকে ডাক্তরের।' ইন্ফাণামেশন্ বলেন। একথা এর আগে 



৪৩৮ আন্ের শ্রেম্সাবিল্লির উদ্দীপনার পরিচয় 

আনেক হার বলিছি। তবেই দেখ, সব প্রথম উদ্দীপন! 

€ ইরিটেশন্ ), আর সব শেষ প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্ )। তার 

পর বলি। গায়ের কোন জায়গায় আলপিন, ছুঁই, ব৷ কাটার 

আঁচড় দিলে সে জায়গায় যেমন উদ্দীপন। ( ইরিটেশন্ ) হয় 

বলিলাম, খুব বেশী খাইলে, কিন্বা হজম করা শক্ত এমন 

কোন জিনিশ খাইলে, অন্ত্রের ভিতর পিঠ-ঢাকা পদ্র 

(মিউকস্ মেন্বেনের ) তেমনি উদ্দীপনা ( ইরিটেশন্) হয়। 

এ পদ্দ্দার অল্ল স্বল্প উদ্দীপনা € ইরিটেশন্ ) হইলে, ছু চারি 
বাঁর পেট নাবিয়া গেলেই তা ক্ষান্ত হয়। হজম ন। হইয়া 
অন্ত্রের মধ্যে বা জমিয়া ছিল, তা বাহির হইয়! গেলেই উদ্দী- 

পনা আপনিই সারিয়া ঘায়। উদ্দীপনা বেশী রকম হইলে, 

হজম না হইয়৷ অন্ত্রের মধ্যে যা জমিয়া থাকে, ভাহা বাহির 

হইয়া গেলেও সে উদ্দীপন] থামে না। এর. আগেই বলিছি, 

অন্ত্রের ভিতর-পিঠ ঢাকা পৃদ্দকে ভাক্তরেরা মিউকস্ মেন্ছেন্ 
খখলেন। মিউকস্ মেন্বেন্কে ভাল বাঙ্গালায় শ্রৈত্মিক বিল্লি 

বলে। শ্লেক্ষাকে ডাক্তরেরা মিউকস্ বলেন। বিল্লিকে 

তার! মেন্বেন বলেন। এ রকম পাতলা পদ্দর্কে ভাল 
বাঙ্গালায় ঝিল্লি বলা যায়। মোটা-মুটি ধরিলে আমদের 

শরীরে ছু রকম সরু পদ্দ (বিলি) আছে। এক রকমের 

নাম সিরস্ মেম্বেন্। আর এক রফমের নাম মিউকস্ 

মেস্বেন। প্লুরার কথ! বালবার সময় সিরস্ মেম্তেনের কথা 
বলিছি। ' সিরস্ মেন্বেন্ কোন্ কোন্ জায়গায় আছে, আর 

তার দরকারই বা কি, গ্লুরার কথ। ঝলিবার সময় সে সব 

কগাও বলিছি। যে দব যন্ত্র শরীরের ভিতরে থাকে অথচ 



আমাদের শরীরে ছু সিকিম সন্ধ পর্দা (বিক্ি) আছে। ৪৩ 

তাঁদের সুখ বাইক্লে পে সব খস্ত্রের ভিতর-পিঠ মিযুকস্ 

মেম্বেন দিয়া মোড়া। দেসব যগ্রক্কিকি? সে একটা 
আধটি নয়,--নেক ঘন্ত্র। ভাদের কথা এর পর ভাল 
করিয়া বলিষ। সে সব যগ্ের মধ্যে আন্ত্রই প্রধান । শরীরের 

মধ্যে আহার যাইৰার ছুওর, আর শরীর”থেকে আহারের 

অসার ভাগ, বাহির হইয়া যাইবার ছুওর, এই ছুটী ছুওর 
ছুমুড়োক্ব ; আর এর মাঝখানে গলায় নলি, পেট (পাকস্থুলী) 
ছোট অন্ত্র আঁর বড় অন্ত্র। প্রথমে আহার মুখে লও, তার 

পব চিবাও, শেষে গিলিধা ফেল । গিলিলে চিবৰ আহার 

গ্লা'র নলি দিয়া পেন্টে গিয়া পড়ে । গলার মলিঞে ডাক্ত* 

বেরা ইসৃফেগস্ বলেন । পেট (পাকস্থলী ) থেকে এ আধ- 

হজম আহ ছোট অন্দ্রেষায়। ছোট অস্ত্রে প্রা সব হজন 

হইয়া যাঁয়। যা কিছু হুর্জম হইতে বাকী থাকে, তা বড অঙ্ছ্রে 

যায়। শেষে আহারের অসার শগ (মল ) বড অস্ত্র থেকে 
গুহাদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। তবেই দেখ, মুখ থেকে 

গুহদ্বার পর্য্যন্ত সমস্টা একটা পথ। পেটের (পাকস্থলীর) 
ছটে! মুখ। (গেট--পাকস্থলী ঠিক ঘেন ছোট একটা 
ভিস্তি) 'গলার নলীর সঙ্গে আর উপরকার মুখের সঙ্গ যোগ ॥ 
ছোট অগ্রের সঙ্গে আর নীচেকার মুখের সঙ্গে ষোগ । আবার 

বড় অর্ের সঙ্গে আর ছোটি ন্ত্রের সঙ্গে যোগ । তাতেই 
ঝলিতেছি, ঠোট থেকে গুহার্থার গর্যযস্ত ব একগ্যাতা । ঠোট 

যে মিউকস্ মেনন (ৈশ্থিক হিলি) দিয়া ঢাক মুখের 
ভিতর, গলীর মলির তির, পের (পাকস্থলীর ) ভিতর, 
ছোট অন্ত্রের ভিতর, ছার ঘড় গঞ্জের ভিতরও বেট মিষকুকস্ 



৯৫৭ আমাদের লেস আর ডাকর়দের সিযুফস্ ছইই ক্ষ । 

মেশ্বেন্ দিয়া চাকা। নাকের ভিতর, খলার চাডির ভিতয়, 

হ্ষান্ষোর নলিগুলির ভিতরও নেই মিয়ুষস্ মেন্তেন্ দিয়া 

ঢাকা । বেজায়গ্রারই কেন মিয়ুকস্ দেন্তেনে হোক না, 

কোন কারণে তার উদ্দীপনা €( ইরিটেশন্ ) হইলে, তার গ! 

থেকে এক রকম গিনিশ্গ বাহির হয়। €স জিনিখখকে ডাক 

রের! মিযুকস্্ বলেন । ভাল বাজ্ালায় তাকে শ্লেশ্বা বলে। 

আমাদের শ্লেশ্বা, আর ডাক্তরদের মিয়ুকস ছুইই এক, এ 

কথাটা যেন মনে থাকে । জায়গা-বিশেষে আবার যেই এক 

শ্রেন্মারই আলাদা আলাদ। নাম । যেমন, নাক দ্বিয়! যে শ্লেক্ষা 
পড়ে, তাকে কক বলে। মুখ দিয়া গ্বে শ্লেক্বা পড়ে, তাকে 

লাল (লালা) বলে। বাহ্যে করিবার অময় অন্ত্র দিয়া যে 
শ্্রেক্সা ঘড়ে, তাঁকে আম বলে। এই জন্তে বম পেটের- 

ব্যামোতে বাহ্যের সঙ্গে বারে বারে আম নির্গত হয়, তাকে 

আমাশা বলে। সেই আমের সঙ্গে যর্দি রক্ত থাকে, তবে 

সে পেট্ের-ব্যামোকে রক্ত-আমাগা বলে। রক্ত-আমাশার 

হ্থ। এর পরই বলিব। | 

চিকিতসা-_-এই মাত্র বলিছি যে, আম্বাশা হইলে অন্ত্রের 

শ্লেম্মা-ঝিলির ( মিয়ুকস্ মেম্বেলের ) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) 
হইয়াছে ঠিছ করিবে। উদ্দীপনার কারণ যদি ঠিক করিতে 
পার, আর দেই কারণ দুর করিতে পার, ঘবেই আমাশার 

রোগী ভাল করিতে পারিষে । জব দেশী খাইয়! কিন্বা খারাপ 

জিনিশ বাইয়া ধদি পেটেক-হ্যাসো! হইয়া থাকে, তবে খুব 
শেট-নাবিয়া গিয়াছে ।কি না, অর্থাৎ ছুষ্ট মল ঢের বাহির 
হয়া গিয়াছে কি না, আগে জালিবে। বদি বল, ছু যব 



জমাশার চিকিৎসা। গু 

তা কেমন করিয়া জানিব ? ভাঙ্ানা শক্ত নয়। খপাক্ষ 

জীপ. কাবচার বাহ্যেকেই ছুষ্ট মল বলে । দুষ্ট মল বেগ 
বাহির না হইয়া যদি আমাশা দেখ! দেয়, তবে সেই দুষ্ট মল 
বাহির করিয়া দিবার জচ্ছে ক্যাউর্ এইলের একটা জোলাপ 
দিবে। জোলাপ বেশ খুলিলে, তবে আমাশার চিকিৎস! 

করিবে। অনেক জান্নগাঁয় জোলাপ খোলার পর আমাশা! 
আপনিই ভাল হইয়া যায় । আর কোনও অতুদ বিস্বদ দিতে 

ছয় না | ছুষ্ট মল দব রেচে গেলে, অন্ত্রের প্লেক্ষা-বিল্লির 
উদ্দীপনা আপনিই সারিয়া বায়। ক্যানন অইল্ একবারে 
আধ ছটাক (এক ওন্স) খাইতে হয়। খুব গরম ( মুখে 

ঘা সয়) ছুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে ক্যা অইল্ 

খাইডে কোন কষ্ট হয় না। ওর গন্ধও বড় একটা জঙনিতে 

পার] যাস না। ওর আটা ভাবও ঢের কমিয়া বায়। 

মনে কর, আপনিই পেট-ন্যাবিয়া ছুষ্ট মল সব রেচে 
গিয়াছে : কিন্বা ফ্যাষ্টর্ আইলের জোলাপ দিয়া তার ছুষ্ 
মল রেচিয়া দেওয়া! হইয়াছে ; কিন্তু তার, আমাশ। সারে 

নাই। এখন কি করিবে ? এখন তাকে কি অন্থদ দিবে ৫ 
অন্দ দিয়া আর ভহির করিয়া তার আমাশা বদি শীক্ম সারিয়া 
না দেও, তবে তার রক্ত“নামাশা হবে। গুদু আমাশার 

চেয়ে রক্ত-আমাশা ঢের শক্ত রোগ । গুছ আনাশার বাড়া- 

বাড়ি না হইলে জার রক্ত-আমাশা হয় না। 
এর আগেই বলিদ্বি, ঝে কারণেই হোক অস্ত্রের শ্ৌন্বা- 

বিল্লির ( মিয়ুকল, মেস্েনৈর ) উদ্দীপন! € ইরিটেশম্) না 
খটিলে শুদু ামাশ ব! রুরু-আমাশা হয়.দ!। এই উদ্দীপনা 



$৪২ বিস্মথ্ সব রকম পেটের ব্যামোরই ভাল অস্ুদ। 

দুর করিতে না পারিলে, হাজার অস্থদ দেও, আমাশা কিছু- 

তেই ভাল হয়নাঁ। এখন দেখ, এই উদ্দীপনার কোনও 

অসুদ্দ আছে কি না? আছে-_ভাল অন্কদই আছে। দুষ্ট 

মল সব রেচে গেলে, রোগীকে ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ, 

৩1৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে । বিস্মথ সব রকম পেটের- 

ব্যামোরই খুব ভাল অন্তু । বিস্মথ্ শুদ্ব ধারক নয় ; অন্ত্রের 

শ্রেম্া-ঝিল্লির (মিউকস্ মেন্দেনের' উদ্দীপনা (ইরিটেশন্ ) 

শাস্তি করে। বিস্মথ্ চাঁড়া রোগীকে আর একটী অস্থুদ 

দেওয়া চাই। সে অস্মদটী কি? হ্যালিসীন্। সিংকোনার 

ছল থেকে যেমন কুইনাইন্ তয়ের হয়, উইলে! বলিয়া এক 

রকম গাছ আছে, তার ভাল থেকে তেমনি স্যালিসীন্ তয়ের 
হয়। কুইনাইনের অনেক গুণ স্যাঁলিপীনে আছে । একই 

জন্যে, জায়গ! বিশেষে কুইনাইনের বদলে স্তালিসীন্ ব্যৰ- 

হার হয়। যদ্দি কোন কারণে শ্্েক্মা ঝিল্লির ( মিযুকস্ 

মেম্বে,নের ) অবস্থা খারাঁপ হয়, তবে রোগীকে স্যালিসীন্ 

খাঁওয়াইলে তা শুধরে ফায়। স্ালিসীনেয় এই একটা বিশেষ 

গুণ। বিশেষ গুণই কল, আর বিশেষ ক্ষমতাই বল, স্যালি- 

পীন্ ছাড়া আর কোন অস্দের এ গুণ আছে কি না বলিতে 

পারি না। যদ্দি বল, শ্রেত্ষা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ত্রেনের ) 

আবার খারাপ অবস্থা কি রকম 1 শরীরের মধ্যে যে সব 
যন্ত্র আছে, যে কোন কাঁরণে হোক্. তাঁদের সহজ অবস্থার 
তফাত হলে, তাঁদের খারাপ অবস্থা বলিতে পারা যাস্ু। 

পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না__পেটনাবাই 
হোক্, শুদছু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক, 



শ্ালিপীন্ যন্ত্রের শ্লেন্সা-বিল্লির বল বৃদ্ধি করে-_সে বল কি।' ৪৪৩ 

অন্ত্রের শ্রেক্সাঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ত্রেনের ) সহজ অবস্থার 

তফাত না হইলে আর এ সব রোগের স্থ্িই হুইতে পারে 

না। পেটের ব্যামো হইরাছে বলিলে, অন্ত্রের শ্লেম্া-ঝিল্ির 
(মিয়ুকস্ মেম্ত্রেনের) সহজ অবস্থার তফাত হইয়াছে আগে 

বুঝায় । না বুঝাইবে কেন ? অস্ত্রের শ্লেম্সা-ঝিলিরই গুণে 

পরিপাক হয়'। সেই শ্রেক্সা' ঝিল্পির সহজ অবস্থার তফাত ন 

হইলে আর পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। এ দিকে 

আবার পরিপাঁকের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোনও বুকম পেটের 

'ব্যামোই জন্মিতে পারে না। এই জন্যে, সব রকম পেটের- 

বাামোতেই অন্ত্রের শ্রেক্স-বিল্ির অবস্থা আগে খারাপ হই- 

য়াছে ঠিক করিবে । কাজেই, সে হক -ছিল্লির সহজ অবস্তা 

ষত দিন না হয়, পেটের-বামে একবারে নিদ্দোষ হইয়া সারে 

না। তাতেই বলিতেছি, পেটেব-বামা যাতে সারে, সে 

'হদ ত দেওয়] চাই-ই ; অন্ত্রের শ্রেক্ষ -বিল্লির যাতে আবার 

সহজ অবস্থা হয, তারও উপাঁয় করা চাই | অন্ত্রের শ্রেক্া- 

বিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন, অমন 

উপাঁয়আর নাই। শ্যালিস'ন্ শ্রেক্খ। ঝিলির বল বুদ্ধি করে । 

যদি বল, শ্লস্া, -বিল্লির আবার বল কি ? বল সকল যন্ত্রেরই 

আছে । বল না থাকিলে কোনও যন্ত্রেরই কাজ হইতে পারে 

ন!। সহজ বেলায় যে যন্ত্রের কাজ হয়, সেই যন্ত্রের সেই বল 

থাকার জন্যেই সেকাজ হয়| ব্যামো হইলে "বলের তফাত 

হয়। কাঙজ্জেই সহজ বেলার মত সে যণ্র্ের কাজ হয় না। 

সহজ বেলায় অন্ত্রের শ্লেম্বাঝিলির বল যখন ঠিক থাকে, 

তখন নিকষ যত বেশ পরিপাক হয়। কিছু ব্যামো হইয়া 



88৪ আমাশার রোগীর পথ্যের নাধস্থা। 

সেই শ্র্রেক্সা-ঝিল্লির বল কমিয়া গেলে, তেমন পরিপাক আর 

হয়না। আবার অন্থদ খিস্ুদ দিয়া সহজ বেলার মত পরি- 

পাক শ্রেম্বা-ঝিল্লির বল করিয়া দ্রিলে, তবে সহজ বেলার মত 

পরিপাঁক হয়। তার পর বলি। অস্ত্রের শ্রেম্-ঝিল্লির সহজ 

ছবস্থ। করিবার যেমন উপায় স্তালিসীন্ঃ তেমন উপায় আর 

নাই। শুদু আমশা ভাবা করিবার জন্যে বিস্মথ আর স্যালি- 

সান্ ছাড়া আর কোনও অস্থদ দিবার দরকার প্রায়ই হয় 

না। কিন্ত্রী রোগী যদি পথের খুব ধরাধর না করে, তরে 

তোমার বিস্মথেও কিছু করিতে পারিবে না-স্যালিসীনেও 

কিছু করিতে পারিবে না। আহারের দোষেই আমাশা হই- 

য়াছে, পথ্যের বাবস্থা করিবার সময় এট! যেন মনে থাকে । 

যেকদ্দিন আমাশা নির্দোষ হইয় না সারিবে, সে কদিন 

রোগী খুব সাবধানে লঘু আহার করিবে । লঘু আহার কি ? 

ভাত, দাল, মাচ, তরকারি লঘু আহার নয় । ফে আহার খুব 

সহজে পরিপাক হন, অথচ" গায়ে বল হয়, তাহাকে, ল্ঘু 

আহার বলে। আর সই আহারই রোগীর উপযুক্ত জাহার। 

রোগীর আহার বলিলেই লঘু আহার বুঝায়। লঘু আহার 
সার কি ? সাগু, য়্যারারুট, যবের মণ্ড (বালি ), মাংসের 

ক্কাথ, এই চারি রকম লঘু আহারই চলিত ( (রাজ সকার্লে 
গার বৈকালে দশ গ্রেন করিয়। শ্যালিসীন খাইলে, আর 

৩1৪ ঘণ্টা জন্তর ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিম্মথ্ খাইলে, আর 

আহারের এ বুকম ধরাঁধর করিলে তিন চাঁরি দিনের মধ্যেই 

আমাশা 31:71 যাঁয়। বিস্মথ হার স্যাঁলিসীনে যদি আমা- 

ধার শুলনি -'ব বারে বারে বান্ছে যাওয়ার ইচ্ছা না. কমে; 
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কি একেবারে নাষায়, তবেটিংচর্ ওপিয়।ই (লডেনম্) আর 
মিয়ুসিলেজ ( গঁদভিজের জল ) গুহাদ্ারের মধ্যে পিচ্কিরি 

করিয়া দিবে । রোজ রাত্রে শ্ুইবার সময় একবার করিড়া 

এই মন্দ পিচকিরি করিয়া দিলেই হয়। এছাড়া, খন 

বেশী শুলনি হবে) তখনও পিচ.কিরি দিনে । পেটের কামড়, 

শুলনি, বেগ দেওয়া, আর বাঁরে বারে বাহো যাওয়া শিবা" 

রণের জন্যেঃ-পুর্বেব যে ওঁষধধ লিখিয়া দিইছি, এখানেও সেই 

অন্কদ সেই রকম করিরা তৈয়ার করিয়া, আর সেই রকম 

ক!চের পিচ ক্রি করিয়া গুহ্যদ্ধারের মধ্যে দিবে। 

পেটের ব্যামো হইলে তা যে রকম পেটের-ব্যামোই 

কেন'হোক্না- আহারের যেমন ধরাধর করা চাই, ্ান্রও 

তেম্নি ধরাধর করা চাই । নৈলে ব্যামে বাড়ে বৈ কমে 

ন'| আামাদের দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোকের 

বিশ্বাস, সান না করিলে পেটেরব্যামো সারে না। পেটের 

বামে হইলে বলে- পেট পরম হঙঈয়াছে। পেট গরম হই- 

যাছে তাবিয়! পেট ঠাণ্ডা করিবার জন্যে হিম জলে সান 

করে; চিনির শর্বত, দিছরির শর্ববত খায় ) তপ্ত ভাত 51৭1 

জলে ধুইয়া সেই ভাত সাজে দৈবা ঘোল দিয়! খায়। 
আমাদের দেশর লোকের পেটের ব্যামোর চিকিৎসাই এই | 

চিকিৎসার ফলও ম্ন্দ নয়। এ চিকিৎুলায় ব্যামো বাড়ে বে 

কমে না। এতে ব্যামে! বাড়িবে না ত আর কিসে বাড়িবে ? 

অপাক না হইলে পেটের-ব্যামেো হয় না, কিন্তু আমরা ভা 

পেট গরম হইয়া পেটের-ব্যামো হয়। লঘু আহার না 
করিলে পেটের-ব্যামেো সারে না। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় 



৯৪১ জানের অব্যবস্থায় যেমন শন্ধি বাড়ে; তেমনি পেটের-ব্যামো বাঁ 

দৈ দিয়া, ঘোল পিয়া ভাত না খাইলে পেটের-ব্যামো সারে 

লা। আমাদের অনেক ব্যবস্থাই এই রকম। সঙ্গি হইলে 

কফ ঝরিয়া পড়িবে বলিয়! ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এতে 

ফম লাভ হয় না। সামান্য স্দির বদলে শক্তব্রোগ (কাশ) 

ছয়। স্নানের ব্যবস্থায় পেটের-ব্যামোও ঠিক এ রকম হয়। 

সামান্য রকম পেট-নাবা থাকে ত বেশী পেট নাবে। শুধু 
আমাশ]! থাকে ত রক্ত-আমাশা হয়। আমাদের বৈদ্যর! 

বলেন, অসুস্থ শরীরে স্নান করিলে শ্রেক্। বৃদ্ধি হয়। ' এর 

আগেই বলিছি যে, সেই এক শ্লেক্সা-বিল্লি (মিয়ুকস্ মেস্টেন্) 

থেকে শ্রেক্মার স্গ্তি হয়। কিন্ত্রু জায়গাবিশেষে শ্রেম্মার 

ালাদা আলাদা নাম। যেমন মুখ দিয়া ষে শ্রেক্ষা পড়ে, 

তাকে লাল (লালা) বলে। নাক দিয়! যে শ্রেম্বা পড়ে, 

তাকে কফ্ বলে। মলের সঙ্গে অন্তর দিয়া যে শ্লেব্বা পড়ে, 

তাকে আম বলে। কাজেই, যাতে শ্রেত্বা বুদ্ধি হয়, তাঁতেই 

আমাশ। বাড়ে। শুধু আঁমাশা বলিয়া নয়, তাতে পেটের- 

ব্যামো মাত্রেই বাড়ে। এই জন্যে শর্দি, কাশি হইলে 
যেমন হিম বাত ভোগ, হিম জলে স্নান নিষেধ, পেটের - 

ব্যামোতেও ওসব তেমনি নিষেধ | শদ্দি, কাশি হইলে গরন্ধ 

কাপড়, গরম জাম গায়ে দিয়া যেমন গরমে থাকিতে হয়, 

পেটের-ব্যামো হইলে গরম কাপড় চোপড় দিয়া পেটটা 

তেমনি গরমে রাখিলে ভাল হয়। হিম বাত ভোগ করিলে, 

যে কেবল$কফই হয়, তা নয় ; অনেক জায়গায় পেট নাবে, 
'ঁমাশাও হয়। তবেই জানিয়া রাখ, কফ যেমন নাকের 

ভিভরকার শ্লেক্ষাবিল্লির সন্দির ফল, প্রেট-নাৰ। কিংবা 



উদরী-রোর্ীর জলবৎ তেদ হওয়া ভার্প। 8৪৭ 

'ামাশা তেমনি অন্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্পির সন্দির ফল-_পেটের- 

ব্যামোর ব্যবস্থা করিবার সময় এ কথাটা যেন খুব মনে 

থাকে। তা হইলে হিম বাত ভোগ আর সান যে খুৰ 

নিষেধ, তা ষলিয়! দিতে কখনও ভূল হবে না. 

(৪) জলনগু ভেদ্-- জলবগু ভেদকে ডাক্তরেরা সিরস, 

ডায়ারীয়া বলেন ; ওয়াঁটরি ডায়ারীয়াও বলেন। উদরী-রোগ্গে 

কখন কখন আপনা হতেই জলবঙ ভেদ হয়। এ রকম জল- 

বু ভেদে অপক্কারের চেয়ে উপকার বেশী । অন্ত্রের শ্লেক্ষা 

ঝিল্লির (মিয়ুকস মেম্ত্রেনের) ভিতর দিয়া রক্ত থেকে জর্ল 

এই রকম করিয়! বাহির হইয়া গেলে, উদর্ীর জল ক্রমে সব 

গায়ে শুষে যায়। কাজেই, জলব ভেদ হইয়া উদরী 

রোগই সারিয়া যায়। এই জন্যে, উদ্ূরী রোগীর জলৰৎ 

ভেদ্র হইলে, অন? দিয়া ঘা বন্ধ করিবে না| বরং সে ভেদ 

হঠাঁশ বাতে বন্ধ না হয়, তা করিবে । মঝে মাঝে খানিক 

খানিক গরম জল (বেশ গরম) চুমুক দিয়া খাইলে ভেদ 

হঠা বন্ধ হয়না । কিন্তু জলবও ভেদ খুব বেশী হইলে, 

অন্ত দিয়] ত৷ বন্ধ করা চাই। নৈলে অত ভেদ হইলে ৰে 

রোগী একবারে*কাবু হইয়] পড়িবে । কোন কোন জোলাপে. 

এই রকম জলন ভেদ হয়। কম্পাউওড জোলাপ পাউডর, 

ইলেটিরিয়ম্ জ্রয়পাল-_-এই সব জোলাপে জলবণু ভেদ হয়। 

জলবও ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও অনেফ আছে। এ 

সব এর পর ভাল করিয়া বলিব। যে সব রোগে*ভারি ঘাস 

হয়, (যেমন ক্ষয়কাশ-রোথে), সেই সব রোগে ঘামের বদলে 

এই রকম জলবৎ ভেদ হয়। ওলান্উঠা রোগে যে ভয়ানক 



88৮ জলবং ভেদের চিকিৎসা ।--শঙ্কারভৈ। 

জলবত ভেদ হয়, তা আমাদের দেশের লোকের কারুই 

জানিতে বাকী মাই। | 

চিকিওসা-__তাঁর পর চিকিৎসার কথা এখন বলি । জল- 

ধ ভেদ যদি খুব বেশী হয়, তবে তা বন্ধ করিবার উপায় 

কি? উপায় আছে-_বেশ সহজ উপায়ই আঁছে। নীচে ষে 

অস্দ্টী লিখিয়। দিলাম, সেই অস্দটী নিয়ম করিয়া খাওয়া, 

ইলে খুব শীঘ্বই ভেদ বন্ধ হইয়। যায়। ৰ 

গ্যালিক্ র্ীসিড. পা তু ১ ডাম. 

ভাইলিযুট সল্ফিযুরিক্ ফন্যাসিভ, রঃ ১ ড্রাম্ 
টি-চর ওপিয়াই ( লডেনম ) ৭১, ৯ ভাম্ 

: ক্্যাকুই ক্ল্যানিথাই (ডিল ওয়াটর ) টা ৬ চ্ 

পুরাইক়া একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও । হতবার 

বাহে যাবে, ততবার এক.দাগ করিয়া অস্থুদ খাবে । অস্থ 

চালিবার আগে শিশিট! বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। ফি 

বারে অস্ত্র নাড়িয়] খাইতে হবে। কেন না, জলে গ্যালিক্ 

ব্যাসিভ গোলে না। ক্রান আহারের ষে রকম ব্যবস্থা! এর 

ক্মাগে বালচি, এখানেও ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা করিবে। 
(৫) শঙ্কার ভেদদ--শঙ্কার ভেদকে ডাক্তরেরা সিম্প্যা- 

থেটিক ভায়ারীয়া বলেন। গর্ভ হইলে স্্রীলোকদের প্রথমে 

বমি হয় । এই মি সকাল ঘেলাই বেশী হয়। এই জন্ো 

এই বমিকে ডাঁক্তরের! মর্নিং সিকৃনেস্ বলেন । ছেপ্-উঠা, 

টা ন্যাকার-ন্যাকার করা, আর শ্যাকার হওয়া গর্ভের প্রথম 

লক্ষণ। কোন কোন পোয়াতির ম্যাকার না হইয়া ভার 



শঙ্কার ভেদ ও তার চিকিৎসা । , ৪৪৯ 

র্বদলে পেট নাবে। াত উঠিবার সময় শিশুদের প্রায়ই 

পেট নাবে। ভয়, রাগ, শোক কি দুঃখ হইলেও কখন কখন 

পেট নাবে। অমেক জায়গায় দেখা যায়, ভয় হইবামাত্র 

পেট নাবে। অনেকেই জানেন, পরীক্ষা দ্রিতে গিয়া অনেক 

ভাব পেটের-ব্যামো করিয়া বাঁড়ী ফিরিয়া আসেন । এ রকম 

পেটের-ব্যামো যে খুতু ভয়েতেেই হয়, তা বলা বাহুল্য । 

যাদের স্বভাবই খজু, যারা অক্টতেই ভয় পায়, তাদেরই এই 

রকম পেটের-ব্যামো হয়। এই কয় রকম পেটের-ব্যামোকে 

শঙ্কর পেটের-ব্যামো বলে। আ্সফিং-ঘটিস্ত যে সে একটা 

অন্থদ দ্রিলেই এ রকম পেটের-ব্যামো সারিয়া যায় । আফিং 

ঘটিত তন্থদ্দের মধ্যে পল্ব্ কুটি কো কম্ ওপিও অর্থাৎ 

কম্পাউণ্ড. চকু পাঁউডর্ উইথ. ওপিয়ম্ সব চেয়ে ভাল । 

«ই ওউঁয়ধ ১৫ গ্রেন এফবার কি দুবার খাইলেই পেটের- 

ব্যামো সারিয়া যায় । 

পেট নাবার কারণ এক নয় বলিয়া, চিকিৎসাও এক 

হইতে পারে না। এই জন্যে, গোড়া থেকে রোগের পরিচয় 

লইয়াই হোক্, আর রোগীর মল পরীক্ষা করিয়াই হোক, 

রোগের আমল কারণ ঠিক করিয়া তবে পেট নাবাধ় অস্থদ্দ 

দিবে। 

পেট নাবার যে ভাগ বিলি বলিলাম, অনেক ডাক্তর 

তাপছন্দ করেন না। পছন্দ করুন আর না করুন, ভাগ 

বিপি গুলি জানিয়! রাখা মন্দ নয়। ৃ 

কারণ__-এখন পেট-নাবার কারণ বলি। পেট-নারার 

থেক কারণ। খুব বেশী করিয়! খাওয়া কিংব। খুব খারাধ 



৪8৫৬ পেট লাবায় কারণ |: 

কিনিশ খাওয়া, পেট-নাবার এই ছুটীই সব চেয়ে সাধারণ 
কারণ। কাঁচা ফল ফুলুরি খাইলে পেট নাঁবে। খুব বেশী 
করিয়া পাক! ফল খাইলেও পেট নাবে। সহজে ঘা হজম 

হয় না, তা খাইলে পেট নাবে। পচা জিনিশ খাইলে পেট 

নাঝে। এই জন্যে, ওঁলাউঠার সময় টাটকা জিনিশ খাওয়া 

এত দরফার 1 অনেক পক্ষী পাকালির মাংস খাইলে গেট 

নাবে। উপস করিয়া শরীর অবসন্ন হইলে" তার পর পেট 
নাবিতে পারে । ময়লা জল-খাইলে পেট নাবে। পচা জীব 

জন্ভ কিংবা পচা গাছ গাছাপির ভাব নাকে গেলে পেট 
নাবিতে পারে । এই জন্যে, ওলাউঠার সময় বাড়ী, ঘর, 

ছওর পরিক্ষার রাখা এত দরকার । খুব ভয়, রাগ, শোক, 

কি ছুঃখ হুইলে পেট নাবিতে পারে। এ কথা এইমাত্র 

ৰলিছি। হিম বাত ভোগ করিলেও পেট নাবিতে পারে। 

হিম বাত ভোগ বলিলে কি বুঝায় ? শিশির ভোগ, বৃষ্টিতে 
ভেজা, ভিজে সৌতা কাটাতে শোওয়া-এ সবই বুঝায়। 

ঘাম বন্ধ হইলে পেট লাবে। গর্ভ হইলে পেট নাবিতে 

পাঁরে। ধাত উঠিবায় সময় ছেলেদের প্রায়ই পেট মাঝে। 
যাতে বেশী বাহো হয়, এমন জোলাপ কারে বারে লঙলে 

শেষে আপ্নিই পেট নাবে। ফোষ্ঠবন্ধ থাকিলে পেট নাবে। 
পেটে কমি থাকিলে পেট নাবে। গাউট কিংবা রিমুম্যাটিজ্স্ 
শরীরের বাইরে থেকে ভিতরে গেলে পেট পাষে। ( গাউট্ 
খ্ার 'প্রিষ্কুঘাটিজ্ম্ শরীরের বাইয়ে খেকে ভিতরে কেন 

করিয়। বায়, সে সব কথা এর পর ভলি করিয়া ঘলিৰ )। 

এব রৌদ্র ভোগ করিলেও গেট বাঁবে। বৈশাখ জ্োষ্ঠ খাসে 



পেট-নাবার লক্ষণ । ১ 

আমাদের দেশে ওলাউঠা আর পেটের ব্যামোর যে বাড়া- 

বাড়ি হইয়া থাকে, এ দেশের লোকের তা জানিতে কারুই 

বাকী নাই । শরতের (ভাদ্র আশ্বিনের) রৌদ্রেও পেট নাবে | 

এ ছাড়া, অনেক রোঁগেও পেট নাবে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) 

রোগে পেট নাবে। টাইফরিড ফীবরে পেট নাবে। লিবরে 

রক্ত জমিলে পেট নানে। কিন্ত কোন বাড়িতে, কি কোন 

পাড়ায় যদি অদুনকের প্পেট নাবে, তবে হয় সেখানকার হাওয়া 

খারাপ হইয়াছে ; নয় সেখানে যে জল ব্যবহার করে, সে 

জল খারাপ ভইয়াছে, নয় খারাপ জিনিশ খাইয়া সেখানকার 
লোকের পেটের-ব্যামো হইয়াছে ঠিক করিবে । ওলাউঠা 

হইবার আগে শ্রাষই পেটের-বামো হয়--পট নাবে। 

লক্ষণ__-এখন ডায়ারীয়ার লক্ষণ বলি। বারে বারে 

পাতলা বাহে হওয়া ছাড়া, সচরাচর এক আধটু গা ম্যাকার- 

্যাকার খাকে । জিব অপরিষ্কার কিংবা ছত-পড়া হয়; 

মুখে দ্রগন্ধ হয়। পেট ফীপে। বারে বারে বান্তে যাইতে 

ইচ্ছা করে। পেট কামড়ায়, তাল টেকুর উঠে । সহজ বাহোর 
মত বাছো হয় না। হয়, মল খুব পাতলা হয়, নয় জলবশু 

আর আম (মিক্ুকস্ ) মিশন হয়; কিংবা ফেণা-ফেণা জলের, 

মত হয়। গ্রীষ্মকালে তাত ফুটিলে যে ওলাউঠ' হয়. তাতে 

পিত্ুই বেশী নাবে, পেটের ব্যথা খুব ন্শৌ হয়, পায়ের 

গোছে খাল্ ধরে; রোগীর গা শীত শীত করে, আর সে 

ভারি অবসন্ন হইয়া পড়ে । 

রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে £-- 

শুছু পেট-নাঁবায় সচরাচর কোন ভয়ই নাই । তবে খুব ছোট 
৯০৯. 



৪ ৫হ ডায়ারিয়া আর ডিসেপ্টরির প্রভেদ। 

ছেলেদের পেট নাঁবা বড় মোজা নয় । খুব প্রাচীন, আর 

যাদের শরীর দুর্বল আর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাদেরও পেট- 

নালা সহজ নয়। আর যেব্যামোতে শরীর অবপন্ন করে, 

সে ব্যামোতে যদি পেট-নাবা উপসর্গ হয়, তবে হাতে বিপদ 

ফ্ম নয়। 

এর আগেই বলিছি, পেট-নাবাকে ডাঁক্তরেরা ভায়ারীয়! 

বলেন । রক্ত-সামাশাকে তারা ডিসেপ্টরি ললেন। ডায়া- 
রীয়া আর ডিসেপ্টরিতে তফাত কি, এখন তাই বলিব । 

ডায়ারিয়া হার ডিসেন্টরির গ্রভেদ-_ __ডায়ারীয়াতে 

বাহোর সঙ্গে রক্ত পড়ে না। ভিসেণ্টরিতে মলের সঙ্গে আম 
আর রক্ত পড়ে। এ ছাড়া, ডিসেপ্টরিতে শুলনি, কৌতানি, 

বারে বারে বাহে যাইবার ইচ্ছ।, আর রোগীর কষ ঢের বেশী। 

রোগীর পেট নাবিতেছে__-সে প্েট-নাবা ওলাউঠার 

পেট-নাবা কি ডারারিয়াব্র পেট-নাঁবা, তা কেমন করিয়া 

জানিবে? তা জানা শক্ত নয়। 'ওলাউঠার পেট-নাবায় ছু 

একবার ভেদ হইতেই রোগী একবারে নেতিয়ে পড়ে । ভায়া- 
রিরায় রোগীর অবস্থা সে রকম হয় না । তবে ওলাউঠা প্রথমে 

প্রায়ই সামান্য তায়ারিয়ার আকারেই আরম্ভ হয়। 
অনেক দিনের মল বদ্ধ থাকিলে, বারে বারে বাছ্ছো যাই- 

বার ইচ্ছা আর শুলনি কৌতানি নিয়ত হয়; আর ৰারে 

বারে অল্প অল্প পাতলা বাস্হে হয়। ডারারিয়া মনে কগিয়া 
'টিকিৎসক 'বদি'ধারক অন্ুদ দেন, তবেই রোগীর দফা এক 

রকম নিশ্চিন্ত । এ রকম রোগীকৈ পিচ্ক্িরি দিয়া বাহে 

করাইতে হয়। খুব শক্ত গুটুলে মল আটকে থাকিলে 



শক্ত গুটুলে মল আটকে থাকিলে তাহ! কেমন করিয়া বাহির করে ৪৫৩ 

জোলাপে সে গুটুলে বাহির হয় না। আবার কখন কখন 
গছু পিচ্ক্রি দিয়াও তা বাহির করিতে পার! যাঁয় নাঁ। 

কাজেই, হয় হতি দিয়া, নয় কোন যন্ত্র দিয়া সেই গুটুলে 

বাঠির করিতে হয়। যে যন্ত্র দিয়া গুটুলে মল বাহির করে, 

ডাক্তরেরা সে যন্ত্রকে স্কুপ্ বলেন। স্কুপ, এক রকম চামচে 

বলিলেই হয়। কোষ্টবন্ধের কথা বলিবার সময় এ সব বেশ 

করিয়া বলিব ॥ তাতেই বলিতেডি, অনেক দিনের মল বদ্ধ 

ধাকিলে_- এই রকম শক্ত বড় গুটুলে আটকে গেলে বারে 

বারে যে পাণ্তলা বাহো হয়, বারে বারে বাহ চেষ্টা হয়, 

শর শুলনি কৌতানি নানা রকম কষ্ট হয়, ডায়ারিয়া বলিয়। 

তাতে যেন ধারক দিও না। দিলে কি সর্ববনাশ, তা বুঝি- 

তেই পারিতেছ। সব চিকিসকেরই যত্ব করিয়া এটা মনে 

রাখা উচিত। 

আংটির মত গোল যে একখানি মাংস গুহ্দ্বার বেড়িয়া 

আছে. সহজ বেলায় এ দুওর তার বলে সর্বদাই খুব কসে 

আটা থাকে । রোগী ইচ্ছা না করিলে তার ভিতর দিয়! মল 

নির্গত হইতে পারে না। খুব বাহো-পীড়া হইলেও সেই 

মা'সের বলে ৰাহোর বেগ সংবরণ করিতে পারা খায় । খুমা- 

ইয়া] থাকিলেও সেই মাং ংসের বলে মল নির্গত হইতে পারে 

না। কিন্তু সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে, মল্যেমন জমে, 

তেমনি বাহির হইয়া পড়ে । কাজেই, একবারের জায়গায় 

পাঁচবার বাহে হয়। এই রকম বারে বারে বাহে হওয়াকে 

ডায়ারিয়া মনে করিয়া ধারক অন্থদ্দ দিলে তাতে কোন ফলই 

হব না। সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে যে বলিলে, সে 



8৫9 ডায়ারীয়ার (পেটানাবার ) চিকিৎসা । 

মাংসের বল কখন্ কমে ? পক্ষাঘাত হইলে তার বল কমিয়।? 

যায়। যে কারণেই হোক্, শরীরের বল খুব কমিয়া গেলে, 

এ মাংসেরও বল কমিয়া যায়। পক্ষাঘথাতের কথা বলিবার 

সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব। সেই মাংসের বল কমার 

দরুণ যদি বারে বারে বাছো হয়, তবে রোগীকে শুইয়া 

থ[কিতে বলিবে। লৌহ ঘটিত অন্থুদ খাইতে দিবে 1 ঠাণ্ডা 

জল দিয়া সব গা মুচাইয়া দিবে, কিংবা প্রগা জলে সান 
করাইয়' দিবে । আর ভাল পুষ্টিকর আহার দিবে । এতেই 

তার রোগ সারিয়া যাবে। | 

চিকিওসা-___এখন ডায়ারীয়ার চিকিৎসার কথা বলি। 

পেউট-নাবার কারণটা আগে খু'জিয়া বাহির করিবে । নৈলে, 
চিকিতসা করিয়া যশ পাইবে না। মল বদ্ধের দরুণ বারে 

বারে ছিড়িক ছিডিক্ করিয়া পাতল:' বাহে হইতেছে, ভায়া" 

রিয়া হইয়াছে ভাবিয়া তুমি*রোগীকে ধারক অস্দ দিলে! 
এতে রোগীও যেমন সুস্থ হয়, তুমিও তেমনি যশ পাও । 

সহজে পরিপাক হয় না, কি মোঁটেই পরিপাক হয় না, এমন 
কোন জিনিশ খাইয়] যদি পেটেরবামো হইয়া থাকে, তকে 

জোলাপ দিয়া সেই দুষ্ট জিনিশ সব বাহির ণ্করিয়া দ্রিবে। 
কোন্ জোলাপ দিবে? এখানে ক্যাষ্টরু অইল্ জোলাপই 

সব চেয়ে ভাল। যদি পেটের কামড় কি আর কোন রকম 

বাথা থাকে, তবে ক্যাউরু অইলের জঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা! 
লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই ) দিয়া খাওয়াইয়া দিবে ॥ ছটাক 

খানেক বেশ গরম দুধের সঙ্গে আধ ছটাক ক্যাষ্টর অইল্্ 

আর ১০। ২৫ ফোটা লডেনমূ মিশইয়া খাইলে, ক্যাষ্র 



শাইল্ খাওয়ার যে একটা কষ্ট, ডা মোটে জানিতে পারা 

যায় না। গরম ছুধের সঙ্গে মিশাইলে ক্যাঞ্$র্ অইলের 

আটা কমিয়। যায় আর দুধের ভাবে ওর ছুর্গন্ধও অনেক 

লুকোয়। পেট নাবার এ রকম কোন কারণ যদি না থাকে, 

তবে ১৫ গ্লেন বিল্মথ্ আর ২৫ গ্রেন্ পল্ব্ ক্রিটা কো কম্ 

ওপিও একত্র মিশাইয়। প্রতি দ্ান্তের পর খাইতে বলিবে॥ 

অনেক জায়গায় একটী পুরিয়ার বেশী দরকার হয় না॥ 
কখন কখন ২।৩টা পুরিয়াও দিতে হয়। শুছু আমাশা হইলে 

পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও পখ্যের 

সেই কম ধরাধর করিবে । পথ্যের ধরাধর না করিলে 

পেটের ব্যামো সারে না-_-এ কথাট। রোগীরও যেমন মনে 

রাখা চাই, চিকিৎসকেরও তেমনি মনে রাখা চাই। অনেক 

জায়গায় গরম জলের পিচ.কিরি করিয়া মল-ভুওরের ভিতর 

ধুরাইরা দিয়া তার পরই লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই ) পিচ. 

(করি কারয়া দিলে পেট ধরিয়। যায়-_-পেটের-ব্যামো সারিয়। 

শায়। কতখানি লডেনম্ কি রকম করিয়া পিচকিরি 

করিতে হয়, পুর্বেব তা লিখিয়া দিইছি। আফিডের আরোক 

পিচকিরি করিয়া দিলেও যেমন উপকার হয়, আফঙের 

বড়ি গুহাদ্বারের মুধ্যে দিলেও তেমনি উপকার হয় আফি- 
ঙের বড়ি এই রকম করিয়া] ভয়ের করে ।-- 

আফিং *** পু ২ গ্রেন্ 

সাবান ৮০, ৫ ১০ গ্রেন্ 

একত্র মিশাইয়া! একটি বড়ি তৈয়ের করে। * 

এই রকম হিসাব করিয়া যে কয়ট। ইচ্ছা সে কয়টা বড়ি 
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ভয়ের করিতে পার। আঙুল দিয়া এই বড়ি গুহৃদারেক 
মধ্যে দিতে হয়। আডুলে যতদুর নাগাইল পাওয়া যায়, ৰড়ি 

তত দুর. তুলিয়া! দিবে । মল-ছুওরের মধ্যে দিবার জন্যে 

আফিঙের এই বড়িকে ডাঁক্তরেরা সপজিট্রি বলেন । মল-+ 

দুরের ভিতর যে গরম জল পিচ্কিরি করিয়া দিতে বলি- 

লাম,তার সঙ্গে ১০।১৫ গ্রেন্ ট্যানিক্ ফ্যাসিড মিশাইয়। দিলে 

আরও বেশী উপকার হয়-_পেটের-ব্যামো আরও শীঘ্র সাবে। 

কখন কখন অন্ত্রের (তের) মধ্যে মল পচিয়া পেট নাবে। 

এ রকম পেট-নাবার যেমন অস্তদ টাটকা কয়লার গুড়া, 

তেমন জহুদ আর নাই। 4৮2 

টাটকা করলার গুড়ো *শ* তত ১ শন্স 

মাত গুড় ৪ ০০ ৪? ১ উন্প 

একত্র ধ্রিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 

চা-চামচের এক চামচ করিয়া এই অনু রোজ ৩1৪ বার 
খ ঈতে দিবে। এ হানুদে দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা সারে । কয়লা 

ট।টুকা তয়ের করিয়া লইবে। সাহেবদের দোকানে কয- 

লার এক রকম বিদুটু তয়ের হয়। কয়লার বিজ্ধুটু বড় 

দরকারি । তাতে অনেক ব্যামো ভাল হয়। 
ছেলেদের পেট-গাঁবা-_ছেঁলেদের প্ট-রাবার যেমন 

অন্থুদ টিস্মথ্, তেষন অস্থদ আর আছে কি না লিতে পারি 

মা। আমি তবলি নাই ৪81৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
খাওয়াইলে শিশুর যে রকম ডায়ারিয়াই (পেট-নাবাই) কেন 

হোক্ না, পস্ক ভাল হয়। পেট-নাবাঁও সাঁরে-_পেট-নাবার 

লঙজে যদি বমি থকে, তবে তাও ভাল হয়? আবার শৈশু 



চাঙ্গা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, বিশ্াথের বত গুণ। এক 

অন্র্দে পেট নাবা সারিল £ বমি ভাল হইল; আনার শিশুও 

চাঙ্গা হইল | আর কি চাও ? 

বছর তিনেক হইল একটা মেয়ের জ্বর আর পেটের- 

বামোর চিকিগুপ। করিতে গিয়াছিলাম। মেয়েউীর বয়স ছু 

বরের বেশী নয়। মেয়ের বাপ বড় মানুষ। শির 

চিকিওসায় টাক খরচ করিতে কম করেন নাই । সহরের 

( কলিকাতার) ভাল মন্দ অনেক ডাক্তর তার চিকিগসা 

করিছিলেন। কিন্তু তার পেটেরব্যামোর কেউ কিছুই 

করিতে পারেন নাই। পেটের-ৰ্যামে। একটু পুরাণ পড়িলে 

ডান্জরি চিকিৎসায় তা সারে না_ ছেলে বুড়ো ময়ের এই 

বিশ্বাম। ডাক্তরেরা নিজেই এ কথা বাড়া বাড়ী বণিয়। 

বেডান। এই জন্যে, শিশুর মা বাপ বৈদ্যকে দিয়াও দেখা, 

ইঠে ত্রুট করেন নাই। কিন্তু ডাত্তরদের চেয়ে বৈদ্ভ বেশী 

গশ লইতে পারেন নাই । মেয়ের বাপের সঙ্গে আদার জানা 

শুনা ছিল। এই জন্যে, শেষে ঠিনি আমাকেই ডাখিয়া 

পাঠাইলেন। আপনাদের* ড়ান্তরি মতে ছোট ছেলের এ 

রকম পেট নাবার যর্দি কোন ভাল অস্থদ বিশ্থুদ থাকে ত 

দিরা মেয়েটাকে, ভাঁল করিয়া দিন । আমি ডাক্তর্লি চিকিশু-. 

সার আর কিছু বাকী রাখি নাই। এই টুকু মেয়ে, আপন।- 

দের পেঁতের বোধ করি বার আন অস্ত খাইয়াছে। এই 

বলিয়া প্রেস্কপ্শনের তাড়াটা তিনি আঙ্গার হাতে দিলেন । 

আমি দেখিলাম দেড় শ প্রেস্কপ্শনের কম শয়। এত 

প্রেস্কপ্শনে পেটের-ব্যামোর যে কোনও মস্থদ বাদ গিয়াছে, 



৪৫৮ ছোট একটা মেয়ের পেও-নাবার 1টাকৎসার পারচয়। . 

| বোধ হয় না। এই বলিয়া ষ্াকে বলিলাম, আগে ছেলে 

কেমন নাহো করে দেখি তার পর প্রেস্কুপ শন 'দখিব। তবে 

আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হবে । বেলা এখনও 
আটা হয় নাই। প্রায় রোজই আট) বাজিয়া গেলে তার 

ঘুম ভাঙে । আবার যে ঘুম ভাঙে, সেই তাড়াতাড়ি গিয়| 

বাহো বসে। বাহো বমিতে ভর সয়না । অমনি একবারে 

পিচ্কিরি দিয়া বাহে ধায় । এই বলিয়া তিনি গাড়ীর মধ্যে 

গেলেন । খানিক পরে বাড়ীর মধ্যে থেকে আসিয়া বলি- 

লেন মহাশয়, আজ্ সকালেই মেয়ের ঘুম ভাভিয়াছে । এখনও 

কিন্তু বাহে যায় নাই। বোধ কবি রোজ যে সময় বাহ্যে 

যায়, 0। সময় এখনও হয় নাই। যাই হোক্, এখন আপনি 

বাটীর মধ্যে গিয়। একটু বসিলে আপনার স্মমুখেই সে এখনই 

বহ্োয'বে। এই কথা শুনিয়া আমি তাদদর বাড়ীর মধ্যে 

গিয়। বসিলাম। খানিক পরেই শিশু বাহে গেল। এক 

ৰারে যেন পিচকিরি দিয়া বাহো গেল। যেখানে বহে 

করিল, সেখান থেকে এমন ৫। ৭ হাত তফাতে গড়াইয়। 
গেল। বাহছ্ের আকার প্রকার দেখিয়! রাত্রে ছেলেকে কি 

আহার দেওয়া হইছিল, তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিলম। 

তার বাপ বলিলেন, মহাশয়, ভাল কথা জিজ্ঞ!স৷ করিয়াছেন। 
ছেলেকে যাঁদ এক গুণ আহার দেওয়া যায়, ত তার দশ 

গু৭ বাহে হয়। কালরাত্রে বড়জোর তাকেছু ঝিনুক 

দুধ দেওয়া হইছিল । কিন্তু কত খানি বাহো গেল, আপনি 

ত তা বসিয়াই দেখিলেন। এত বাহে কোথা থেকে আসে ? 

। এত বাহ্যে কোথা থেকে আসে, আপনাকে তা পরে, বুঝা- 



ছে?ট'একটী মেয়ের পেট লাবার চিকিত্সার পরিচয় । ৪৫৯ 

ইয়াদিব। এখন আমাকে সেই প্রেস্কপঞনের তাঁড়াউ? 
দিন। প্রেস্কপশনের তাড়া খুলিতে প্রথমেই বিস্মুখের 

প্রেন্কপশন্ খানি দেখিতে পাইলাম । দেড় শ প্রেক্কপনের 

মধ্যে আমার কেবল এই খানারই দরকার । এক শ উন্ু- 

পঞ্চাশ খানি প্রেক্কপশন্ সিন্দুকে তুলিয়া রাখুন। যারা 

চিকিৎসার হদ্দ মুদ্দ করিলাম বলিয়। গিয়াছেন, তাদেরই 

অসুদে দেখুন মেয়েটাকে ভাল করিয়া দ্রিই। এই বলিয়া 

এক খানি প্রেক্তুপ শন করিলাম । কি কি অস্থদ দ্িইছিলাম, 

নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 
বিস্মগ, ও ১৪০ ১ ড্রাম্ 

এতে ১২ মোড়া অস্থদ তয়ের কর। 

এক এক মোঁড়ায় ৫ গ্লেন করিয়া বিস্মথ থাকিবে । ছু 

ঘণ্টা অন্তর এক এক মোড়া অস্্রদ খাঁওয়!ইতে বলিলাম । 

পেটের ন্যামে! বেশ সারিয়া না গেলে আর অসুদ' খাওয়ান 

বন্ধ করিবে না। এই অস্রর্দেই পেটের-ব্যামো সারিএব। 

আর কোনও অন্দের দরকার হবে না। ভবে পথোরখ্ব 

ধবাধর না করিলে ঘণ্টায় অমন পাঁচ মোডা বিস্মথ্ খা ওয়াই- 

লেও কোনও ফল”হবে না। অগ্নি যে একবারে নাই, আর 

যাখায়, পেটের মধো ফুটিয়া তা দশ গুণ হয়, আগে ধারা 

চিকিৎসা করিয়৷ গিয়াছেন, তাদ্দের সেটা মোটে খেয়ালই 
হয় নাই। আমার এই কথা শুনিয়া! মেয়ের বাপ বলিলেন, 

শিশ্ু যা খায় পেটে গিরা 'দশগুণ হয়, এ কথা আমি মাথায় 
রাখি। এর প্রভীকার না করিলে শুদু ধারক অস্থাদ খাওয়া- 
ইয়াকি হবে? আর সেই জন্তেই ত অস্থদ দিয়াও কেউ 



৪৬০ লোওয়া-পোড়া মাংসের কাঁথ পেটের-ব্যামৌর ঝট: অস্ু্ । 

কিছু করিতে পাঁকেন নাই। দুধ একবারে বারণ করিয়া 

দিলাম । মাংসের ক্ষাঁথ লোওয়াপোড়া করিয়া দিতে বলি- 

লাম। খুব লাল ডগ্ডগে করিয়া লোওয়া, পোড়ায় মাংসের 

ক্তাথে ডুবাইয়' দিবে । এই যে মাংসের ক্কাথ, একেই লোওয়া 

পোড়া মাংসের কাখ বলে। এই মাংসের ক্রাথ পেটে গিয়া 

অমন কবিয়া ফুটিয়া এক টাকের জায়গায় দশ ছটাক হয় 

না। তাঁর পর, যে ছেলের পেটের-বাামো শ্লারিবে ন। বলিয়া 

এন ডাঁক্তর, বৈদ্ক জবাব দিইছিলেন, গুছু বিস্মাথ্ আর দাগ- 

করা এই ক্াথ খাইয়া তিন দিনের মধ্যে সেই ছেলের তেমন 

পেটের-ব্যামো সারিয়া গেল । বিস্মথ্ দিয়া যদি পেটের- 

বাঁমো সগ্ভ ভাল করিতে চাও, তবে বেশী করিয়া বিস্মগৃ 

দিতে ডরিগ না। আগেকার ডাক্তর মহাশয়ের! বিস্মঘ্ 

দিয়াও যে মেয়েটার পেটে-ব্যামো ভাল ,করিতে পারেন 
নাই, তাঁর কারণ কি? কাঁরণ আঁর কিছুই না। তারা 
শিস্মধ্ এক এক বারে খুবই কম দিইছিলেন। কোথায় ছু 

বাসের শিষ্ককে এক এক বারে ৫ গ্লেন করিয়া বিস্বগ্ 

দিলেন, না দিয়া তারা এক এক বারে সিকি গ্লেন, আধ 

গ্রেনের বেশী দেন নাই । এতে পেটের বামে ভাল না 
হইালে অন্তদের দোষ, না চিকিৎসকের দোষ % জোয়ান 

রোগীর পেট নাকিলে ১৫ গ্রেন বিস্মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ 

পল্ব ক্রিটি কো কম্ ওপিও একত্র মিশাইয়া দেওয়া! আমার 
এক বারে নিয়ম । দরকার হইলে ২০। ২৫। ৩০ গ্রেন্ 

"গ্লেন বিল্মথণও দিই। প্রথমে কম বিস্মথ্ দিয়! দেখিবে ; 

যদ্দি তাতে বিশেষ ফল না পাও, তবে বেশী করিয়া দিবে। 



১প্প নম্বর ব্রাণ্ডি ছেলেদের পেট-নাবার বড় অস্থদ। ৪৬১ 

ছেলেদের ডায়ারীয়ার ( পেট নাবার) আর একটা ভাল 

অহ্দ আছে । সে অস্থর্টীর কথা এখনও বলি নাই। সে 
অনুদটা কি? একের নম্বর ব্রাঞ্ডি। ব্রাণ্ডিতে পেট-নাবাও 

সারে, আবার শিশু চাঙ্গা হইয়াও উঠে। ব্রাপ্ডির এ বড় 

গুণ । "সব চিকিৎসকেরই এট! মনে রূরিয়া রাখা উচিত । 

এক বছরের..5চলেকে এক এক বারে ৪। ৫ ফোটা ব্রাণ্ডি 

দিতে পার। ঠীণ্ডা জলের সঙ্গেও দিতে পার-__ডিল্ ওয়া- 

টরের সুলেও পিতে পার। পেট-নানার সঙ্গে বমি বা অকি 

খাকিলেও ব্রাঞ্ডিতে তা সারে। 

ভ্বর-অতিসার--- এর আগেই বলিছি যে, জ্বরের সঙ্গে 

অতিসার ( পেট-নাবা ) থাকিলে, বৈদ্রা তাকে ভ্বর-আতি- 
সার বলেন। ভ্বর-অতিসারকে বৈগ্ভরা বড়ই ভয় করেন। 

গহস্থেরাও জ্বর-অতিসারের নামে ভয় পান। তা ভয় পাই- 

বার কথাই বটে। কেন ন!* একন্জ্বরের তাড়নাতেই রোগী 

কাবু হইয়া পড়ে । তার উপর বারে ৰারে পেট নাবিলে 

কি রোগী জীয়ন্ত থাকে ? কাজেই, জরঅতিসারকে খুবই 

ভয় করিতে হয়। সবিরাঁম ভ্বরেও ( ইন্টশ্রিটে্ট ফীবরেও) 

পেট নাবে। ন্বল্পবিরাম-ভ্বরেও (রিমিটেণ্ট ফীৰরে€) পেট 

নাবে। সবিরাম-ন্তরে জ্বর ত্যাগ হইলে- ভ্রর ছাড়িয়া গেলে 

পেট-নাবাঁও বন্ধ হইয়া যায়। আবার জবর আপিলে পেট 

নাবিতে আরম্ত হয়.। ন্বল্লবিরাম-জুরে (রিমিটেপ্ট ফীবরে) 

ভব যখন কম থাকে, পেট নাবাও তখন কম থাঁকে। তার 

পর জরের প্রকোপ হইলে আবার পেট নাবিতে আরম 

হর । ভ্বর-অতিসারের লক্ষণই এই । ভর যেমন বাড়ে, 



৪৬২ . । জ্বরঅতিসারের লক্ষণ--চিকিতৎসা । 

পেট-নাবাও তেমনি বাড়ে । তবেই দেখ, জ্বর আসা বন্ধ 

হইলে পেট-নাবা আপনিই ভাঁল হইয়া যায়। কখন কখন 

জ্বর ভাল হইয়া গেলেও পেটের দোষ থাকিয়া যায় । এই 

জন্যে, স্বর বন্দ করার অহুদ আঁর ধারক অস্থদ এক সঙ্গে 

দেওয়াই উচিত। ধারক অস্থদ্দ অনেক রকম। পুর্বেব ষে 

কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ লেখা আছে, সবিরাম জ্বরে (ইণ্টর্্িটেণ্ট 

ফীবরে ) জ্বর ত্যাগ হইলে-_ছ্বর ছাঁড়িলে,"আর শ্বল্লবিরাম- 

জ্বরে (রিমিটেপ্ট ফীবরে ) জ্বর কমিলে, সেই মিকুশ্চর্ সেই 

নিয়মে অর্থ তিন ঘণ্ট। অন্তর খাঁওয়াইবে। তাতেই ভ্বরও 

বন্ধ হবে, পেটও ধরিয়! যাঁবে। 

মনে কর, গিয়া দেখিলে রোগীর জ্বর আসিয়াছে আর 

বারে বারে তাঁর পেট নাবিতেছে।, এখন কি করিবে ? 

তার জ্বর ছাড় পর্যান্ত অপেক্ষা করিবে, না ভ্বরের অস্ুদের 

( ফীবর্ মিকৃশ্চরের ) সঙ্গে ধারক অস্থদ দিবে? দেরি না 

করিয়। জ্বরের অস্থদেরই সঙ্গে ধারক অস্থদ দেওয়া ভাল। 

কেন না, জ্বর ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কপ্িলে চাই কি, পেট 

নেবে নেবে রোগী একবারে নেতিয়ে পড়িতে পারে। এ 

অবস্থায় জ্বর ছাঁড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইবারই বা 

আটক কি? আর এ রকম দুর্ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটে । 

এই জন্যে, পুর্বেব যে ফীবর্ মিক্শ্চর্ লিখিয়া দিইডি, প্রথম 
অন্দটা অর্থাৎ ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য্যাসিড বাদ 
দিয়া সেই ফীবর্ মিক্শ্চর নিয়ম মত খাওয়াইবে। তা 

ছাড়া, ১৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ পল্ব্ ক্রিটি কো কম্ 

ওপিও ফি দাস্তের পর দ্বিবে। ফীবর্ মিক্শ্চরে জ্বরের 



গ্রহণী ( গিরিণি ) ).__ তে এর ভারী অনু | ৪৬৩ 

কষ্ট কমিবে, আর ধারক অস্্রদে পেট-নাবা বন্ধ হবে। যদি 
বল, ফীবর্ মিক্শ্চরু থেকে ডাহলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ 

য্যাসিড, বাদ দিবার দরকার কি। দরকার একটু আধটু 

নয়। ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোক্লোক্ক্ ঘ্াসিডে যে পেট নরম 
রে। কোন্টিবদ্ধ থাকে ত বাছ্ো হয়| কাজেই, যে রোগীর 

আপনিই পেট নাবিতেছে. তাকে ডাইলিয়ুট হাইডোক্লোগিক্ 

ঘ্যাসিড, কেমন করিয়া দেওয়া যায় ? 

গ্রহ ( গিরিণি )---পেটের-বাঁমো পুরণ হইলে ত 
পেট-নাঁবাই হোক, গুদ আমাশাই ভোক্, মার রক্ত-আমাশাই 

ভে'ক্, তাকে ক্গ্যিরা গ্রহণী বলেন ! সচরাচর লোকে তাকে 

গিপিণি বলে । পেটের-ব্যামো পুরণ হইলে প্রায়ই নির্দোষ 

ভয় সারে না। অনেক যত, অনেক তদবির, অনেক চেষ্টা 

নহিলে তবে বাঁমো অমনি যাপ্য হইয়া থাকে । অত্যাচার 

করিলে আনার যে শামো সেই | *নুহন পেটেরুব্যামোর 

শেয় পুরণ পেটের ব্যামোতে লোক বেশী মরে । এই জানলো, 

পেটের-ব্যামো নূতন থাকিতে থাকিতে, বিশেষ তদবির করিয়া! 

তা স্তাল করা এত দরকার; আর এই জন্যেই পেটের-ব্যামো! 

পরণ পা দেওয়া এত দোষ । গ্রাহণী (গিরিণি ) ৫র!গের 

বি ভাল অস্থদ্র নাই ? ভাল অস্তদ আছে। খুব ভাল তন্থু- 

দই আঁছে। ভাল অহ্থদ্দ আরকি? তুতে। অস্তদট 
যেদন ভাল নানার তেমনি সুলভ | এক পয়সার তুতের 
এক শ জনের গ্রহণী (গিরিণি) ভাল হয । এর চেয়ে স্থবিধা 

আশার কি হইতে পারে? তৃত্ের সঙ্গে আরও ছু একটা 

অন্তদ যোগ করিয়া দিতে হয়। পুর্বে বলিছি, কোন রোগের 



৪৬৪ ঠাণ্ডা জুলের পিচ.কিরি গ্রংণী (গিরিণি ) রোগের বড় অনুদ। 

যদি দু তিনটা ভাল অনু জানা থাকে,তবে তা একত্র দিলে 

ঘেমন উপকার হয়. শুছ্ব একট! অস্ুদ্দে তেমন উপকার হয় 

না। 'গ্রহণী (গিরিশি ১ রোগীকে তুতের সঙ্গে আমি যে 

যে অনতদ দিয়! থাকি, নীচে তা লিহিয়। দিলাম । তৃতেকে 

ডাক্তরেরা সল্ফেট্ অব্ কপর্ বলেন। 

ভুত তি পর ৪৩ ৬. গ্রেন্ 

ডোবর্স পাউডর (পল্্ৰ্ ইপেকা কো ) « ১ ডা 

পল্ৰ্ য্যাকেশিয়। (বাবলার আটার গুড়) . ১ ড্ভাম 

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা পুণ্রয়া ওয়ের কর । রোজ তিন 

বেলা ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে । 

এর আগেই বলিছি ষে, অন্ত্রের শ্লৌম্সা-ঝিল্ির (মিযুকস্ 
মেন্বেনের ) দোষ না ঘটিলে পেটের-ব্যামো হয় না। সেই 
দোষ গুধ্রে দিতে নাপারিলে পেটের-ব্যামো নির্দোষ হইয়। 

সারে না। আবার শ্যালিসীন্, অন্ত্রের শ্রেক্স'-ঝিল্ির দোষ 

শুধরে দিবার খুব একটী ভাল অন্রুদ, তাও এর আগে 

বলিছি। এই জন্যে, গ্রহণী (গিরিণি) রোগীকে রোজ 

সকালে দশ গ্রেন্ করিয়া স্যালিশীন্ দ্িৰে। এ ছাড়া, রোজ 

সকালে' এক বার করিয়া ঠাণ্ডা জলেরু পিচকিরি দিলে 

আরও উপকার হয়_ _মন্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্লির বল আরও শীত্ব 

হয়। আধ সের জলের বেশী পিচকিরি করিব'র দরকার 

নাই। পিচকিরির জল যত ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার হইবে, 

ততই ভাঁল। গুহদ্বার দিয়া আন্ত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা জল পিচ. 

_কিরি করিয়া দেওয়া খুব সহজ । তাতে রোগীর কোন কষ্টই 

নাই। জ্বলই হোক্, আর জোলাপের অহুদই হোক্, অন্ত্রের . 



ঠাঙ্।া জলের'পিচ.কিরি দিবার কথ! । ৪৬৫ 

মধ্যে পিচকিরি করিয়া দিবার জন্যে ডাক্তরেরা রবারের নল 

লাগান পিতলের এক রকম পিচ.কিরি সচরাচর ব্যবহার 

করিয়া থাকেন। সে পিচকিরির আবার একটী করিয়া 

বাক আছে। পিচকিরির এই বাক্স ডিস্পেন্সরিতে বিক্রু 

হয়। ডাক্তরেরা এই বাক্সকে ইনীমা বাঝ্স অর্থাৎ পিচকিরির 

বাঝ্স বলেন । এর দামও কিছু বেশী নয়। বাজারে এ বাক্স 

তিন ঠাকা চৌদ্দসিকায়, কিনিতে মিলে । তবে সাহেবদের 
দোকানে দাম কিছু বেশী লয়। এঞ্পিচ.কিরি কিনিবার 

ধানের স্ববিধা ন1 হইবে, তারা বাজার থেকে দত্ভার পিচ 

কিরি কিনিয়া লইবেন। দস্তার পিচকিরি ছে?ট লইলে 

চলিবে না। আঁধ সের জল ধরে, এমন হওয়া চাই । তার 

পর হাঁটু ছুটী যুড়িয়া রোগীকে বাঁ কাইতে শুইতে কলিবে। 

তাঁর পর ঠাণ্ডা জলের পিচ কিরি দিবে । পিচকিরির আগায় 

[রিকেল তেল বা স্বইটু অইল্ (রঅলিব অইল্) মাখাইয়া 

তবে গুহাদ্ধারের মধ্যে দিবে । বাঝসয় করা পিচএকিরি (ইনীমা 

বক্স) বদি ব্যবহাঁর কর, তবে রবারের নলের আগায় লাগান 

হাড়ের নলটীতে তেল মাখাইবে । পিচকিরির জলটা পেটে 

খানিকক্ষণ থাকিলে ভাল হয়। এই জন্বে, পিচকিরে দিবার 

সময় কিম্বা পিচকিরি দেওয়া হইলে পর রোগীকে বেগ 

দিতে বারণ করিনে। বেগ আসিলেও তা সম্বরণ করিতে 

বলিবে। নইলে পিচককিরির জল সব বাহির হইয়া আসিবে । 

অনেক জায়গায় স্াক্ড়ার পুটুলি দিয়া গুহ্যদ্বার টিপিয়া 
রাখিতে হয়॥। ছেলেদের বেলাই এই রকম করার বেশী 

দরকার হয়। আমি বোধ করি সব জায়গাতেই এই রকম 



৪৩৮ ছেলেদের ও পুরণ পেটের-ব্যামোর তুতে ভারি অন্ভুদ--হারিশ | 

করা ভাল । তা হইলে পিচ.কিরির জল যতক্ষণ ইচ্ছা, তত- 

ক্ষণ রাখিতে পাঁর। তার পর ষখন দেশিবে যে, রোগী পিচ্- 

কিরির জল আর রাখিতে পারে না, ভখন ভো'মার স্যাক্ড়ার 

পু্টুলি সরাইয়া লইবে। রক্ত-নামাশার চিকিৎসার কথা 

বলিনার মময়, এ সব হার এক বার ভাল করিয়া বলিব । 

তুতে যে কেবল জোয়ান মার বুড়োদেরই গ্রহুণী (গিরিপি) 

রোগের অন্কুদ, তা নয়। ছোট ছোট ছেলেদেরও পুরণ 

পোটর ব্যামে! এতে বেমন সারে, এমন আর কোনও অস্থ- 

তেই নয়। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে ১ গ্নেনের 

১২ ভাগের ১ ভাগ (৯ গ্লেন) তুতে দেওয়া যায় । এখানে 

তুতের সঙ্গে ডোবর্স পাউডর না দিয়া, গুদ্ব পল্ব য্যাকেসিয়। 

দিবে। পল্ব্ ক্যাকেশিয়। এক এক বারে আধ গ্রেন করিয়া 

দিবে। জোয়ান আর কুড়োদের অন্ত্রের শ্লেম্বা বিল্লির দোষ 
শুধরে দিবার জন্যে স্যালিসীন্ বেমন দরকার, ছেলেদের 

বেলাঘও তেমনি দরকার । এক বছরের ছেলেকে রোজ 

সকালে আর সদ্ধ্যায় আধ গ্রেন (3) করিয়া স্যালিসীন্ 

দিবে। এছাড়া রোজ সকালে কাঁচের ছে!ট একটা পিচ 

পিরি করিয়া গুহাদ্বার দিয় তার অন্ত্রের মধ্যে ঠাপা জল 

পিচ.কিপি করিয়া দিবে | পিচ.কিরি করিলে ছেলের কোনও 

কষ্ট হয় না। পেটের ব্যামো পুরণ হইলে অন্ত্রের বল ক্রেমে 

খুনই কমিয়া আসে- অন্ত্রের শ্লেক্সা-ঝিলির (মিযুকস্ মোল্ছে- 

নের ) আইট থাকে না, টিলা হইয়া পড়ে। অন্ত্রের শ্রেম্মা- 

বিল্লি এই রকম টিলা হইয়া পড়িলে. বাহ্যে করিনার সময় 

হারিশ বাহির হয়। বাহ্যে করিবার সময় অমুকের হাবিশ 



ঠাণ্ডা! জলের পিচ্কিরি লইলে হারিশ-বেরণ সারে । ৪৬৭ 

বাহির হয় বলিলে কি বুঝায় £ অনেক দিনের পেটের- 

বামোতে তাঁর অন্ত্রের শ্রেদ্বা-ঝিল্লির বল কমিয়া গিয়াছে-_ 
মহজ বেলার মত তাতে আইট নাই । এই জন্যে, বাহ্যে 

করিবার সময়--বেগ দিক আর নাই দিক-_-সেই টিলা শ্রেক্া 

বিল্লি নামিয়া পড়ে । একেই লোকে ণহারিশ-বেরণ বলে” । 

রোজ নিয়ম করিয়া খুব ঠাণ্ডা জলের পিচকিরি লইতে 

পারিলে শ্রেক্সা-ঝিল্লিব বল শীঘ্রই হয়। বল হইলেই আইট 

হয়। আইট হইলে বাহ্যে করিবার সময় প্রেক্ষা-ঝিল্লি আর 

নামিয়া আসে না । কাজেই, ভাব ভ!হিশ বাহির হয় না 
তবেই দেখ, ঠাণ্ডা জলের পিচকিতিন্েে কভ উপকার | এই 

জলে যদি কিন ক'ষো (কষায় ) জহুদ মিশাইয়া দেওয়া 

ঘাঁয়, তবে আরও উপকার হয়। কষে অন্তর কাকে বলে £ 

যে জিনিশ গায়ে লাগিলে চামড়া কষিয়া ধরে, জিবে দিলে 

ক'ষো লাগে, আর জিব যেন করিয়া ধরে, ভাকেই ক'ষো 

বলে। হন্তর্থক (হরিতকি ), বাবলার ছাল, বকুলের ছাল, 

পেয়ারার ছাল, ট্যানিক্ য়াঁসিড, ফটুকিরি-_-এ সব ক'ষো। 
ট্যানিক্ য্যাসিড্ ভারি কযা । গাছড়া কষা অস্থাদ মাত্রেই 

টা!নিক্ ফ্যাসিড্ আঁছে। যে সব গাছড়ায় ট্যানিহ ফ্যাসিভ্, 

নাই, সে সব গাছড়া কষা নয়। এই জন্যে, কোন গাছড়ায় 

ট্যানিক্ য়াসিড. মাছে, কি না, মুখে দিয় চাকিয়া তা বলিতে 

পারা যায়। এ একটা বেশ সংকেত। ট্যানিক্ ফ্যাসিডই 
হোক্, আর কট্কিরির গু'ড়োই হোক্, ঠাণ্ডা জলে দিয়! 
সেই জলের পিচ.কিরি করিবে। কতখানি জলে কতটুকু 
ট্যাপিক্ ফ্যাসিড, আর কত টুকুই বা ফটুকিরির গুঁড়ো দিতে 



৪৬৮ সত্িকাতিসার-_প্রদবের পর পেটের-ব্যামো। 

হয়, ভার কিছু ..মন বিশেষ নিয়ম ধরা! নাই । জল যদি 

খুন কয। করিতে চাও. তবে ফটুকিরি আর ট্যানিক্ য্যাসিড্ 

দুই-ই জলে দিতে পার। ত্আানার কষা গাছড়া অনুদের পাচন 

(ডিককৃশন্) তয়ের করিয়া তার সঙ্গ ফটুকিরির গুড়ে। 

মিশাইয়। দিলে তাও খুব কষা হয়। তিন পোওয়া জলে 

চারি ডাম্ (এক কীচ্চা ) ফটকিরির গুড়ো কিন্বা ট্যানিক্ 

য।াসিড দিবে । আর গাছড়া অস্থদের তিন পোওয়া পাচনে 

চারি ড্রাম্ ফট্কিরির গুঁড়ো দিবে। পিচ.কিরি করিয়া ই 

কষা জলবাপাচন গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্রের মধ্যে রোজ সৰ্ধালে 

একবার করিয়া দিলে অন্ত্রের শ্রেক্ম-ঝিল্লি সার তেমন টিলা 
থাকে নাবেশ আঅাইটু হয়। এতে পেটের-ব্যামোরও 

বেমন উপকার হয়, অন্ত্রের শ্লেক্ষা ঝিল্লিরও তেমনি বল আর 

তপাইট হয়| পুরণ পেটের-ব্যামোর পক্ষে এই রকম কষ- 

জলের পিচকিরি ভারি অস্রদ। 

পেটেরবাামে। যে রকমই কেন হোক্ না, পুরণ হইলে 

সারিতে চায় না। এ কথাট। চিকিৎসকদের জানিয়! রাখা 

যেমন দরকার, রোগীদেরও্ড জানিয়' রাখা তেমনি দরকার । 

'পুরণ পেটের-ব্যামো অনেক কষ্টে--মনেক যংত্ব সারে 

জানা থাকিলে রোগীও সাবধান হয়, চিকিৎসকও সাবধান 

হন। পেটের-ব্যামে যাতে পুরণ না হইতে পায় রোগীও 

তার চেষ্টা পায়-_চিকিৎসকও তার চেষ্ট। পাঁন । 

.& তার পর বলি। আতুড়-ঘরে পোআতিদের যে পেটের- 
ব্যাছে। হয়, ভাল বাক্গালায় সে পেটের-ব্যামোকে সুতিকাতি- 

দার বলে। ডাক্তরেরা পিয়পিরাল ডায়ারীয়া বলেন। বে 



প্রসারের পর পেটের ব্যামোর চিকিতসা পরিচয় । ৪৬৪ 

রোগই ক্ষেন হোক্ না, পুরণ হইল শম্র সারিতে চায় না'। 

এ কথাটা আশাতুড়ে পোয়াতির পক্ষে যেমন খাটে, এমন হার 

কারই নয়। আান্কুড় ঘরে পোয়াতিদের যে সব পেটের-ব্যাসে! 

হয়, পুরণ পড়িলে তাদের সূতিক -পীড়া' বলে। সুতিকা গীড়া 
মাত্রেই খুব শক্ত । সূতিকা-পীড়ায় আমাদের দেশে বছর 

বছর যে কত পোয়াতি মারা যায়, তা বণ যায় না। সুতিকা- 

পীড়ার নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়। প্রসবের পর 
পেটের-ব্যামে! হইলে, আর সেই পেটের ব্যামো পুরণ 
পড়িলে, শেষে পোয়াতিকে বাচানই কঠিন হইয়া পড়ে । 

অনেক দিন হইল একটী মে.মর চিকিগসা করিছিলণম । 

প্রসবের পর, দ্রিন পাঁচ ছয় গৌণে তার পেটের ব্যামো হয়। 

সানান্য পেটেরবামো ঝলিয়া তেমন অসুদ বিহ্ছদও খা 

ন।ই, খাওয়া দাওয়ারও তেমন ধরাধর করে নাঁই। শেষে 

পেটের-ব্যামোটা বেশ পাকিয়া ঠাড়াহল1 তখন চিক্তসার 

ধুমধাম পড়িয়। গেল। অস্থদ খাইতে আর ডাক্তর দেখাউঠে 

পে আর বকা রাখে নাই ? কিন্ত্র কিছুতেই কিছু হইল না। 

দিনমানে বরং একটু ভাল থাকে, রানে ১০।১২ বার বাহ 

যায়। রাত্রে ব্লারে বারে বাহো যাওয়ার দুটা দোষ। বাধে 

বারে বাহ্যে যাওয়ার যে মস্তুবিধ, আর শরীর তাতে ষে 

রকম ছুর্ববল হয়, তা ত হয়ই; তাছাড়া ঘুমের বড়ই ব্যাথা 

হয়। কাজেই সে, দিন ধিন ভারি কাবু আর কাহিল হইতে 

লীগিল। শেষে তার চিকিশুসার জন্তে আমাকে ডাকিল। 

গ্রহণী'( গিরিণি) রোগে আমি সেই এক রকম অন্থদই দিয় 

থাকি। এখানেও সেই অন্দ পিলাম। আনুদ আর কি ? 



৪4 অন্বলের পেটের ব্যামে! দম্ক] ভেদ । 

রোজ সকালে সন্ধো ৫ গ্রেন করিয়া ১০ গ্রেন্ স্যালিসীন্। 
আর তুতে-ঘটিত সেই পুরিয়া তিন বেলা তিনটে । .এ ছাড়া 

রোজ রাত্রে শুইবার সময় লডেনমের ( আফিডের আরো- 

কের) পিচ.কিরি । আফিডেের আরোক (লডেনম্) কিসের 

সঙ্গে কেমন করিয়া পিচ্কিরি করিতে হয়, পুর্ণে্ব তা লেখা 
আছে। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে তিন হপ্তার মধ্যেই 
মেম সাহেছবর তেমন যে পেটের ব্যামো, তাও নির্দোষ 

সারিয়া গেল। 

এর আগেই বলিছি, পেটের- পান যে রকমই কেন 

হোক্ না, পুবণ হইলে তাকে গ্রহণী (গিরিণি) বলে । আবার 

গ্রন্থমীর (গিরিণির ) যেমন অন্থদদ তুতে-ঘটিত এ পুরিয়া, 

স্য.লিসন্, আর লডেনমের (আফিডের আরোকের ) এ 

পিচ্কিরি, তেমন অকুদ আর নাই। 

তার পর আর. এক রকম পেটেরব্যামোর কথা বলি। 

যাঁদের অন্বলের (অশ্্ের ) ব্যামে। আছে, তাদেরই সেরকম 

পেটের ব্যামে। হইয়া থাকে । শস্বলের ব্যামোকো বৈষ্ভর! 
তষ্পিন্ত বলেন। ডাক্তরেরা য্যাসিডিটি বলেন। অন্বলের 

ব্যামোই ,বল, অস্্রপিত্তই বল, আর য়্যাসাঁডিটিই বল, অর্থ 

এক । যাদের মন্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের 

দমকা ভেদ হয়। আমাদের দেশে মেয়েদেরই অন্ছলের 

, ব্যামে। রেশ হয়, দম্কা ভেদও তাঁদেরই বেশী হয়। যদ্দি 

বল মেয়েদের অন্বলের ব্যামো বেশী হওয়ার কারণ কি? 
কারণ তোমাকে এক কথায় বলিয়া দিতেছি। পুরুষদের 
চেয়ে মেয়েরা খাওয়া দাওয়ার বেশী অনিয়ম করিয়। থাকে। 



দম্কা ভেদ--তার অনুদ। নি 

মেয়েরা ভাল মন্দ খাগ্ঠ সামগ্রীর বিচার করে না। খাসা 

দ্রব্যের দোষ গুণও ধরে না। হাব্জা গোব্জা বা জুঠাইতে 
পারে, তাহ পেট পুরিয়া খায় । এতে আমাদের দেশের 

মেয়েদের মন্থলের ব্যামে। পেশী হনে আশ্চধ্য কি? অপাক, 

অজীর্ণ থেকেই অন্বলের বামো হয়। কোন খানে কি্ু 

নাই, হঠাু ভেদ ভওয়াকে দম্কা ভেদ বলে। দমকা ভেদ 
একবার হইয়াই বন্ধ হইতে পাঁরে। আবার চাই কি, দু 

বাঁরও হইতে পারে, তিন বারও হইতে পারে, বেশী নারও 

হইতে পারে। গুলাউঠার সময় এ রকম ভেদ হইলে োগী, 
রও মনে ভয় হয়, তার বাড়ীর লোকেরও মনে হয়। এ 

রকম দম্কা ভেদের কি কোন অস্দ অছে ? আছে ? ভাল 

অন্দই আছে। গল্ব্ কটি কো কম্ ওপিও আর খিস্মুথ, 

এ রকম দমকা ভেদের যেমন আন্থাদ, তেমন »আ্বদ আর নাই । 

দু দমকা ভেদ কেন, সবঞ্করকম পেট-নাবাঁরই এ অতি 

চমণ্কার অন্ুদ। এ কথা এর আগেই ৰলিছি। 

পল্ব কুটি কো কম্ ওপিও ১৫ গ্রেন 

বিস্মথ, *** "০" ১৫ গ্রেন্ 
একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া ভায়ের কর, 

এই রকম হিসাঁন করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

পুরিষ। তয়ের করিয়া রাখিতে পার । ফত বার দমকা ভেদ 

হইবে, তত বার এক একট পুরিয়া খাইৰে। অনেক জায়- 

গায় একটা পুরিয়ার বেশী খাইতে হয় নাঁ। কখন কখন 

তিন চারিটী পুরিয়ারও দরকার হয়া যাই হোক্, যতক্ষণ 

ভেব্ব বন্ধ না হবে, ততক্ষণ এ পুরিয়! খাইবে। দ্বরকার হইলে 



৪৭২ ., ঈম্কা ভেদের চিকিৎসা। 

অন্থদের মাত্রাও বাড়াইয়া দিতে পার। অর্থাৎ ১৫ গ্রেনের 

বদলে ছুই অন্তদই ২০ গ্রেন করিয়া খাওয়াইতে পার। 

যার্দের অন্বলের ধ্যামো আছে. মাঝে মাঝে দমকা ভেদ হয, 

,আর এই অনু খাওয়া ষ'দের এক রকম অভ্যাস পাইয়া 

গিয়াছে, তাদের অন্তদের মাত্রা বাঁড়াইবার কখন কখন দর- 
কার হয়। ১৫ গ্রেনের পুরিয়া দ্ব বার খাওয়াইয়াও যদি 

তেমন ফল' না পাঁও, তবে দুই অন্তদই ২৪ গগ্রন্ করিয়া 

দিবে । ২০ গ্রেনের একটা পুরিয়াতেই বেশ, উপকার হয় | 

দরকার হইলে ১৫ গ্লেনের ছুটে পুরিয়া এক বারে খাওয়া- 

ইয়া দিতে পার। দম্কা ভেদ একটু বাড়াবাড়ি রকম 
হইলে আমি প্রায়ই দুটো পুরিয়া এক বারে খাইতে দিয়া 

থাকি। | 

দম্ক! ভেদ বন্ধ করিবার ত বেশ মস্থুদই জানা থাকিল'। 

কিন্তু দম্কা ভেদ মার না হযৃ, তার উপায় কি ? তারও উপায় 
আচে । বেশ উপায়ই. আচে, আগে ঠিক কর, দম্কা ভেদ 

কেন হয়? তাঁর পর তার উপায়"সহজেই করিতে পারিবে । 

অপাক, অজীর্ণ থেকে অন্বল (অস্ত । হয়।- তার পর সেই 
অন্বলেই €পট-নাবায়-_-সেই অন্বল থেকেই দম্কা ভেদ 

হয়। এর আগেই বলিছি, যে কারণেই ভোক্ অন্ত্রের 

শ্লেক্সা-ঝিল্লির উদ্দীপনা হইলেই পেটের-ব্যামে হয়। এখানে 

অন্বলই সেই শ্র্রেম্বা-ঝিল্লির উদ্দীপনার কারণ জানিবে। 
কাজেই যে অন্ুদে অপাক, অজীর্ণ সারে, সেই 'অন্তরদে 

' দ্ম্কা 'ভেদও বারণ হয়। সে অন্থ্দটা নীচে লিখিক়্া 

দিলাম। 



ছুরকম সোডার কথা। ৪৭৩ 

হ্যালিসন্ রঃ রর ৫ গ্রেন্ 

বাইকার্বণেট অব্ সোডা ৪ এট ৫ গ্রেন্ 
পল্ব ইপেকা ( ইপেকা পাউডর ) *** ১ গ্রেন্ 

টু (১ গ্রেনের ৬ ভাগের এক ভাগ ) 

পেপ্সিন ২৮৮ ৩ গ্রেন্ 

একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

পুরিয়া তয়ের করিতে পার । এই পুরিয়া রোক্ত তিন বেলা 
তিনটে খাইতে দিরে। এই নিয়মে কিছু দিন এই পুরিয়! 

খাইলে আর খাওয়া দাওয়ার ( পথ্যের ) ধরাধর করিলে, ' 

অপাক অজীর্ণ গেলে, অগ্নি হইলে আর কি অন্বল থাকিতে 

পারে, না হইতে পারে ? কাজেই, দমকা! ভেদও আর 

হইতে পারে না। . দম্রা ভেদের কারপ দূর হইলে আর 

দম্কা ভেদ কোথা থেকে হবে ? পেটে আর আতড়িতে 

( অন্তরে) অম্ল (অস্) জম্মিয়াই না দমকা! ভেদ হয়। স্যালি- 

দীনের এ পুরিয়া অন্বলের (অল্পের) ব্যামোর যেমন অস্থুাদ, 

তেমন অসুদ আর আছেকি নাজানি না। স্যালিসীনে 

পেটের (পাকন্থলীর ) আর অন্ত্রের শ্লোক়া ঝিল্ির ( মিযুক 

মেন্বেনের ) বল বৃদ্ধি করে। বাইকার্ববণেটট অব্ ঞ€সাডায় 

অন্বল (অল্প) নষ্ট করে। সোডা ছু রকম। বাইকার্ববণেট্ 

আর কার্ববণেট । বাইকার্ববণেট অব্ সোার চেয়ে কারব- 

ণেটু বৃ সোডা বেশী ক্ষার! এই জন্টে, পেটের আর 

ভতের (অস্ত্রের) অন্বল (অস্ত্র) নষ্ট করিবার জন্যে বাই” 

কার্ববণেটু অব্ সোড়া খাইতে দেওয়াই ভাল। কার্ববণেট্ু 



৪৭8 ১. পেপ্সিন্ কি? 

অব্ সোডা বেশী ক্ষার বলিয়া, অনেক দিন খাইলে পেটের 

শ্লেশ্মা ঝিল্ির (মিয়ুকস্ মেম্বেনের ) অবস্থা কিছু খারাপ 

হইতে পারে। অত অল্প মাত্রায় ইপেকা যকৃতের দোষ 

"ধরে দেয়। কমই হোক্, আর বেশীই হোক্, যকৃতের 

(লিবরের) দোষ না,হইলে অপাক, অজীর্ণ, অন্বলের 

€ শয়ের ) ব্যামো এ সব হইতে পারে না। পেপ্সিনে অগ্নি 

রদ্ধি হয়, পরিপাক করিবার শক্তি বাড়ে। "হজমের ভাল 
কথা পরিপাক । 8 র 

আমরা যা খাই তা ছু জায়গায় পরিপাক (হজম) হয়। 

পেটে পাকস্থলীতে আর অশাতড়িতে (অন্ত্রে)। পেটের 

( পাকস্থলীর ) ভিতর পিঠ যে একটা সরু পার্দ। দিয়] ঢাকা, 

ভাক্তরেরা তাকে মিয়ুকস্ মেন্বেন বলেন । ভাল বাঙ্গালায় 

শ্রেক্মা-বিল্লি বলে । শ্রেক্সাঝিল্লির কথা এর আগেই বলিছি। 

কিছু খাইলে বা] খাইবার সময় হইলে পেটের (পাকস্থলীর ) 

এই শ্রেপ্রা-বিল্লির গা দরিয়া এক রকম রস বাহির হয়। এই. 
রসকে ভাল বাঙ্গালায় পাচকরস বলে। পাঁচকের অর্থ যে 

পাক করে। এই রসে আহার পাক করে বলিয়া একে 

পাচক রস ধলে। ডাক্তুরেরা গ্যাট্্িক্ জুস বলেন। পাঁচক- 
রসই বল. আর গাদ্রিক জুস্ই বল, অর্থ এক। পাঁচক-রসে' 

একটী জিনিশ আঁচে ; সেই জিনিশের বলেই আহার পরি- 

পাক হয়। সেই জিনিশটাকে ভাক্তরের! পেপ্্সীন্ বলেন । 

পাঁচক-রসে (গ্যাণ্থি.ক্ জুসে) সেই জিনিশটা (পেপ্সীন্) 
" যত দিন ঠিক থাকে, তত দিন পরিপাকের কোনও ব্যাঘাত 

ঘটে না। পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া গেলে পাচক-রসে 



'অন্বল ? অল্প ) শূল--্শূল-ব্যথা। ৭. 

পেপ্সীন্ যেমন থাঁকা উচিত, তা নাই, ঠিক করিবে। এ 
'আবস্থায় রোগীকে পেপ্সীন্ খাইতে দিলে তাঁর পরিপাক 

করিবার শক্তি বাড়ে। এই জন্যেই বলিতেছি যে, স্য!লি- 
সিনের এ পুরিয়া অপাক, অজীর্ণ, আর অন্বলের ( অয়ের ) 
ব্যামোর যেমন অস্রদ, তেমন আর নাই। 

অন্বল (অস্্)ট থেকে যে কেবল দগ্মকা ভেদ হয় তা নয় । 

অন্বল_( অস্্) থেকে শুল-ব্যথাও হয়। ই শুলফে বৈদ্ধক়! 
অগ্রশুল বলেন। অস্রশুল খুব সাধারণ রোগ। যাঁদের 
অন্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের পেটে যে এক 

রকম ব্যথা ধরে, সেই ব্যথাকেই অল্পশুল বলে । শুল-বাথায 

রোগীর ক্লেশের সীমা থাকে না। ব্যথার যন্ত্রণায় রোগী 
অনেক জায়গায় আত্মহত্যা করে । অমুকের শুল-বাখ' ছিল, 

সে যন্ত্রণা আর সহা করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়! 

মরিযাছে__পাড়ার্গায়ে এ রকম ঘটনা সাধারণ । শুল-বাথা 
একবার হইলে আর সারে না--আাঁমাদের দেশের ছেলে 

বুড়ো মেয়ের এই বিশ্বাস * এ রকম বিশ্বাস, নিভান্ত ভূল 

নয়। কেন না, বহুদিনে যে রোগের স্ষ্ঠি হয়, সহজে সে 
রাগ সারিতে ঢাঁয় না । যাই হোকু, রোগী যদি, খুব সাব- 

ধান হয়, আর.খাওযষা দাওয়ার খুব ধরাধর করে, তবে যে 

শুল-ব্যথা সারে না বলিতেছি, তাও ভাল হয়। শৃল-বাথার 

যে যাতনা, সে যাতনা দূর করিবার কি কোন অন্থদ 
আছে? আছে। খুব ভাল অস্দদই আছে। শুল- 

বাথায় আমি যে অনুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়! 

দিলাম । 
২১ 



টদ৬ মফিয়া-মিকৃশ্চর শল-ব্যথার ত্রন্ধান্ত্র। 

মিযুরিয়েট অব্ মফিয়] 25 নিব ১ গ্রেন্ 

ম্পিরিট ক্লোরোফন্্ব *+" তা ২ ড্রাম ছু 
টিংচর জিঞজার (আদার আরক) - *** ৬ ডাম্ 

ক্লাকুই ফ্যানিথাই (ডিল্ ওয়াটর ) ৬ ওন্স পুর্রাইয়া 

“ একত্র মিশাইয়া একটা শিশিজে রাখ । 

শিশির গায়ে কার্গজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও, যতক্ষণ 
রাথা না সারিবে,'২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইবে। 
অনেক জায়গায় এক দাগের রেশী খাইতে হয় না। ব্যথার 

সূত্র হইতেই যদ্দি অস্থ্দ কায়, তবে একুরার অন্থদ খাইলে 

আগুনে যেন জল পড়ে এমনি হয়। কখন কখন ছু দাগ 

অস্থদ না খাইলে রাথাটী নিঃশেয় হইয়া সারে না-__তিন 
দাগ অস্থদ প্রায়ই খাইতে হয় না। ফল কথা, শুল-ব্যথার 

এমন অস্থদ আর নাই। যার শুল-ব্যত্থা আছে, এ অন্ুদটা 

তার শিওরে করিয়া]! রাখা উচিত। কোন খালে মাইতে 

হইলে, অস্তরদটী তার সঙ্গে করিয়া লয়ে যাওয়। উচিত। যে 

রোগই কেন হোক্ না, বারে বারে হইলে তার হাত এড়ান 

ভার। এই জন্যেই বলিতেছি, শুল-ব্যখা মোটে ধরিতেই 
দিবে না.। ব্যথার যে সুত্র হবে, সেই,এক দাশ অন্থদ 
খাবে। পেটট। অল্প ব্যথা ব্যথ! করিতেছে, রোধ করি আজ 

যেন ব্যাটা ধরিবে, আর খানিকক্ষণ দেখি, তার পর অস্থু্ধ 
খাইব। শৃল-ব্যথার হাত যিনি এড়াইতে চান্, রোগকে 
তার এ রকম আস্কারা দিলে চলিবে না। ব্যথা একবারে 
জোর ক'রে ধরিলে, অহুদ খাইয়া তত শীগ্র ফল পাওয়া যায় 
ম]। এট জন্যেই বারে বারে বলিতেছি' যে, ব্যথা মোটেষ্ট 
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ধরিতে দিবে না) অন্বল (অল্প) রোগে পথ্যের ষে রকম 
ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও খাওয়া দ্বাওয়ার সেই 
রকম ধরাধর করিবে । আর শুল ব্যথার এই অস্থদটা 

সর্বদা কাছে রাখিবে, তাহা হইলে তুমি শৃল-ব্যখার হাত 
এড়াইলে। অন্বলের ( অল্পের ) ব্যাযমোতে স্যালিসীনের যে 
পুরিয়া দিতে বলিছি, এখানেও রোগীকে সেই পুরিয়া দিবে । 

প্রথমে ভা মাথা-ধরার- মাগার কামড়ের যে অহ 

লিখিয়া দিইছি, খতিয়ে দেখ ত শূল-ব্যথারও ঠিক সেই 
অন্নুদটা লিখিয়া দিলাম। তফাত এই, মাথ। কামড়ানর 
অস্থদে টিংচর্ জিগুর্ নাই, শুল ব্যথার অস্থাদে টিংচর জিঞ্তর্ 

আছে। অন্থল ( অল্ল) শুলের টিংচর্ জিগ্র্ একটি ভাল 

অস্থদ। এই জন্যে, অন্বল-শুলের অন্তু ব্যবস্থা করিবার 
সময় মফিয়ার সঙ্গে টিংচর্ জিগ্র্ দিতে যেন কখনও ভুলিও 

না। | 

এই মফিয়া-মিক্শ্চর যে কত রকম যন্ত্রণার অনুদ,তা 
বলিতে পারি না। শৃল-ব্যথার ষে ব্রন্ষান্ত্র, তাত এইমাত্র 

বলিলাম। মাথার কাষড় আর শুলনিরও যে ব্রঙ্ষান্ত্র, তা 

পুর্বেব বলিছি। * আর আর যন্ত্রণার কথ! দূরে থাক, ফোঁড়া, 

পাচড়া, খায়েরও যন্ত্রণা এতে সারে । অনেক দিন হইল 

একটা ভদ্র লোকের ছেলের স্বর হইছিল। ছেলেটার বয়স 
১৪। ১৫ বছরের কম নয়। জ্বরের আর আর যাতনা ত 

তার ছিলই, বেশীর ভাগ সে টুই পায়ের কামড়ে একবারে 

অস্থির হইয়া পড়িল। ছুই পায়ের ডিম যেন কুকুরে চিবা 
ইতে লাগিল। ছেলের বাপ, ভ্বর-চিকিতসার প্রথম ভাগ 
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পড়িছিলেন। জ্বরের সময় মাথার কামড় আর শুলনির ষে 

অন্দর মক্ষিয়া, তা তিনি বেশই জানিতেন। কিন্তু মকিয়া 

যে আবার পায়ের কামড়েরও তেম্নি ভাল অস্থদ, তা তিনি: 

জানিতেন না। বইতেও তা কিছু খুলিয়া লেখা নাই । ই 

জন্যে, ছেলের পায়ের কামড়ের কোন গ্রতিকার করিতে 

পারেন নাই । কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। 

জরের সময় কখন কখন রোগী পায়ের কামচ্ডে যে একবারে 

ভারি অস্থির হইয়া পড়ে, জ্বর-চিকিশুসার প্রথম ভাগে, তার 

চিকিত্সার কথ কিছু,লেখা নাই। পায়ের কামড়ের একটা 

তান্ুদ তাতে লেখা থাকিলে ভাল হইত। তার এই কথায় 

আমার চৈতন্য হইল । সেই এক মিয়া মিক্শ্চরই, বে সব 

রকম কামড় আর শৃলনির অতি চমণ্ুকার' অস্থ্দ, ভূল ক্রমে 

সেটা লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে আপনি এ 

ভুলটা শুধ্রে দ্রিকেন এই বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। 

তাতেই বলিতেছি, মাথার কাম্ড় আর শুলনিই হোক্ চকের 

কামড় আর শুলনিই হোক্, হাঁতের কামড় আর শুলনিই 

হোক্, পায়ের ডিমের কামড় আর শুলনিই হোক, পায়ের 

গাইটের কামড় আর শূলনিই হোক্__সেই মফিযা মিক্শ্চরই 

এ সব রকম কামড় আর শৃলনির এক মাত্র অস্থদ জান্দিকে। 

এ কথাটা যেন কখনও ভুলিও না । 

পথ্য-___মপাঁকই হোক্, অজীর্ণই হোক্, অন্বলের 
 ব্যামোই হোক্, পেট-নাবাই হোক্, শুদু আমাশাই হোক্, 

আর রক্ত-আমাশাই হোক্, রোগী যদি খাওয়া দাওয়ার খুব 

ধরাধর না করে, তবে কোন অস্দেই তার কিছু করিতে 
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পারে না। স্যালিসীনের পুরিয়া রোজ তিনবার করিয়া 

খান, কিন্তু পান্ত ভাত, বাসি ডাইল, বাসি তরকারি খাইতে 

ছাড়ে না। এতে তার গলা জ্বালা, বুক-জ্বাল', স্থানে ০ কুর 

উঠা, পেট ফীপা, দমকা-ভেদ সারিতে পারে কি না, ১ক:পর 

ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । ,যে সব অত্যাচার শুস্থ 
শঙীরেও সয় না, সে সব অত্যাচারে কি কখনও ব্যামো 

সারে? কখনই না। পাঁচ গ্লেন সোভায় যে অন্বল (চন্প) 

নষ্ট করে, পাস্ত ভাত খাইলে তার শত গুণ (জন্প) স্্টি 

হয়।. কাজেই ভার বামে ভাল করা অস্থদের সাধা নয়। 

এর আগেই বলিছি, রোগী যদ্দি পথ্যের খুব ধরাধর না করে, 

তবে তোমার বিস্মথেও কিছু করিতে পারে না-স্তালি- 

সীনেও কিছু করিতে পারে না। আহারের দোষেই পেটের- 

ব্যামো হয়-_তা বে রকম পেটের-ব্যামোই কেন হে!ক্ না। 

এই জন্যে, অস্ুদের ব্যবস্থা! ঝুব্রিয়া রোগীকে বলিয়া দ্রিবে 

বে, পেটের-ব্যামো যদি ভাল করিতে চাও, তবে গুদু অন্তু 

দের উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। খাওয়া দাওয়ার যত 

দুর ধরাধর করিতে পার, করিবে । নৈলে খরচ পত্র করিয়া 

অন্ত্দ খাওয়। তোমার বৃথা হবে । শুছু আমাশার প্চিকিৎসার' 

কথা বলিবার সময় পথ্যের যে ব্যবস্থা করিছি, এখানেও ঠিক্ 

সেই ব্যবস্থা করিবে । দ্ঘু আহার থেকে ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে 

তবে অন্ন পথ্য দিবে । পরিপাক করিবার: শক্তি সহজ 

হইলে তবে নিয়ম মত ছু বেল! ভাঁত খাইতে দিবে । কত 
খাইলাম, বা কত বার খাইলাম, এর হিসাঁব না রাখিয়া, ঘা 

থাই তা হজম হয় কি না, তারই হিপাঁব খা দরকার । যছ্ছি 
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বল, হজম হয় কি না, তা কেমন করিয়া বুঝিব। তা বুঝা! 

শক্ত নয়। ছেলে মানুষেও ভা বুঝিতে পারেযার একটু 

জ্ঞান হইয়াছে, 'সেই বুঝিতে পারে। যা খাও, তা ভাল 
হজম না হইলে পেট ভার হয়, পেট ভাটু ভূটু করে, পেট 

ধাপে, পেট কামড়ায়, খশয়ে টেকুর উঠে, অন্বল (টক) ঢেকুর 

উঠে, খিদে হয় না, খাইতে ইচ্ছা হয় না, বাহ সহজ হয় 

মা-_বাহো পরিষ্কার হয় না। হয় পেট্টের-ব্যামোর মত 

বাহো হয়, নয় মল একেবারে অশাটিয়া যায়। মলে ভারি 
ছর্গন্ধ হয়ঃ আর সহজ মানুষের মল যেমন হল্দে, তেমন 

হল্দে হয় না-_মলের রং হয় সাদা হয়, নয় মেটে হয়, নয় 

কাল হয়। এ ছাড়া, যা খাও, তা ভাল হজম না হলে 

শরীরের বল ক্রমে কমিয় যায়-_শরীরের রক্তও কমিয়। 

যায়-_-আর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়। তা হবেই 
ত। শরীরের শক্তি বল,রক্ত বল, বর্ণ বল, সব আহারের 

গুণেই হয়।. পরিপাক না হইলে আহারের কোনও গুণই 

হইতে পারে না। পরিপাক হইলে শাঁক ভাতেও গায়ে 
বল হয়। পরিপাক না হইলে ক্ষীর, ছানা, ননিতেও গায়ে 

বল হয় না। ফা খাও, বেশ পরিপাক হইলে, তবে তা খেকে 
রক্ত হয়। চামভডা, চর্বির, মাস (মাংস ) হাড়-_-শরীরে 

ব. যা আছে, সকলেরই মূল রুস্ত | & আবার এ দিকে সেই 
রক্তের মূল আহার । আহার করিলেই যে তা থেকে রক্ত 

হয়, গায়ে বল হয়, তা নয়। আহার পরিপাক হইলে, তবে 

তা থেকে রক্ত হয়, গায়ে বল হয়। এই জন্যে, এখানে 
অপাক, অঙ্ীর্ণ” আর পেটের-ব্যামোর কথ এত করিয়! 
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বলিলাম। পথ্যের ধরাধর করিতেও সেই জন্যে এত করিয়া 

রলিলাম। বলিতে গেলে, পোনর আনা রোগ অপাক, 

অজীর্ণ থেকেই হয়। এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া 

বলিব। অপাক অজীর্ণ, অন্বলের র্যামো, পেটের-ব্যামে। 

এ সব রোগে রোগীর পক্ষে এক রকম পণ্য কখনই ব্যবস্থা! 

হইতে পারে না। কেন না, এক করনের পক্ষে বা স্থপথ্য 

আর এক জন্বের পক্ষে তা কুপথ্য হইত্রে পারে। দৃষ্টান্ত 
দিয়া বুঝাইয়৷ দিতেছি । কার কারু রুটি সয় না লুচি বেশ 
সহ হয়। -আবার কারু কারু লুচি মোটেই সহা হয় না। 
রুটি খাইলে ভাল থাকে । সাগু খাইলে কারু কারু পেট 

ভার হয়, ফ্ল্যারারুট খাইলে থাকে ভাল। আবার কারু 

কারু সাগু য়্যারারুট ছুয়েতেই পেট গরয় হয়; ঘরের মণ্ড 

ধাইলে তার) থাকে ভাল। এই জন্যেই বলিতেছি, যার 
যে আহার বেশ পরিপাক হয়, রুশ সহা হয়, সেই আহারই 

তার ঠিক্ পথ্য । বৈদ্ কি ভাক্তর আগে থাকিতে তা বলিয়। 
দিতে পারেন না। রোগীকে তা পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়। 
লইতে হয়। লঘু বলিয়া! চিকিৎসক ষে আহার ব্যবস্থা! 
করিবেন, রোগীর তা ভাল পরিপাক না৷ হইলে, তাঁর পক্ষে 
সে আহার লঘু না বলিয়া গুরুই রলিতে হইবে! এই 

হযে, পপ্য্যের বেলা চিকিৎসক আর রোগ্ী ছু জনেরই 
বিশেষ বিবেচনার দরকার । ফল কথা, পরিপান্থ লইয়াই 

কথা। রোগী যা সহজে পরিপাক রুরিতে পারে, তাণ্ু পক্ষে 

তাই স্থপথ্য আর লঘু আহার। 
_., দ্বিতীয় ভাগ সারা। 







,প্রযিদ্ধ ধাত্রী-শিক্ষা, সরল জর-চিফিৎস। প্রভৃতি গ্রশ্ত-প্রণেত। 

'ডাক্তার যছুনাথ মুখোপাধায় কৃত 

সহ 

ভনঙ্লভ্ঞন্বাক্ লিতস্পি & 

ম্যালেরিয়ান্বরের পেটেণ্ট অস্থুদের মধ্যে 

নির্বিনবাঁদে শ্রেষ্ঠ। 

দাম বড় শিশি ১০ পাঁচ শিকা, ছোট শিশি 1%০ আন1।। 

জরে রোগীর যে বস্যাই ঘটক না কেন, সরন- 

ভরাম্কৃশে তার উপকার হইলেই হইবে। কি পূর্ণগর্ভা 

স্ত্রী, কি ছুপ্ধীপোষ্ত শিশু, সকলকেই সর্দস্বরাহুশ 

লির্দিদ্ধে দেওয়া যাইতে পাঁরে। 

গরিবপুরে ডাক্জ।স যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

পজ্রগণের তত্বাবধানে প্রস্কৃত হইয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র 

এজেন্ট দ্বারা বিক্রি হয়। 

সক্সসর্ববত্র এজেন্ট আবশ্ীক। . এজেপ্টদিগকে 
প্রচুর কমিশন দেওয়া, যায়। সবিশেষ জানিতে হইলে 
'নিম্নানখি 5 ৫কানায় পত্র লিখুন। 

ভাক্তীর বছুনাঁথ 'মুখোপাধ্যায় এগ সন্গা। 

গরিবপুর গোঃ, জেলা যশোর: 



জ্বরচিকিৎসা। 
১০ রা | 

ইহাতে রক্ত-আমাশ।, রক্ত ভেদ, বমি, দূম্পার কম, পেট ফাপা, 

প্রশ্নীব-বন্ধ, বাহে-বন্ধ, পক্ষাঘাত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ। 

ঠোটে আর জিবে ঘা, উর্ববাণ, বাক্-রোধ, কানে পৃ হওয়|, 

কানে কম শুনা, কর্ণমূল ফোল!-___্বল্পবিরাম-জরের 

(রিমিটে্ট ফীবরের) বাকী এই লব রকম উপনর্থের 

কথা খুব স্রল ভাষায় লেখা হ্ইয়াছে। কথার 
কথায় দৃষ্টাস্ত আর গ্রেস্পশন্ দে ওয়! হইয়াছে। 

নামে জর-চিকিৎসা, কাজে প্রাকৃটিম্ অব. 
মেডিসিনের চেয়ে কন্জঞ্ছবে না। 

গৃহস্থ আর পাড়াগায়ের্ ডাক্তরদের জন্তে । 

ডাক্তর যছুনাথ মুখোপাধ্যাক় প্রণীত। 
০০০১০১১১১০১ 

পঞ্চম সংক্ষরণ। 

কলিকাতা, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ইট, 

সংস্কৃত হস্ত্ের পুত্তকালয় হইতে প্রকাশিত। 
১৩১৩1 জ্যৈ্ঠ। 

মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /১০ 
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সরল 

জ্বর-চিকিৎম। 
তৃতীয় ভাগ । 

০৩১টি 

ইহাতে রক্ত -আমাশা, বন্ত-ভেদ, বমি, ভিক্কি, কমি, পেট-ফাঁপা, 

প্রঅব-বন্ধ, বাহ্বে-বন্ধ, পক্ষাঘাত, চেক গিলিতে গলার ব্যথা, 

ঠোটে আর জিবে ঘা,উব্বাণ, বাক্-রো[ধ, কানে পুব হওয়া, 

কানে কম শুনা, কণমূল ফোলা-___স্বন্নবিরামন্জরের 

(রিমিটেন্ট ফীবরের) বাকী এই সব রকম উপসর্গের 
কথ। খুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে । কথায় 

কথায় দৃষ্টান্ত আর প্রেস্বপ্শন্ দেওয়া হইয়াছে। 
নামে জর-চিকিৎসাঁঃ কাধে প্রাকৃটিম্ অবৃ 

মেডিসিনের চেয়ে কম হবে না। 

গৃহস্থ আর পাঁড়াগীয়ের ডাক্তরদের জন্যে । 

ডাক্তর যছ্নাথ ঘুখোপাধ্যায় এণীত। 
পঞ্চম সংস্করণ | 

কলিকাতা, ৩০ নং কণগসনরনটইট, 

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রক্ষশত 

১৩১৩। জ্োষ্ঠ। 

মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /১০ 
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কলিকাত॥ 
৭৬ নং বলরাম দে স্টাটু 

মেট্কাফ গ্রেসে মুদ্রিত! 



মুচীপত্র 
পৃষ্ঠা | 

কাল গরিবদের অন্থল-শুলের একটী ভাল অশ্রু ... ৪৮৭ 
বাধক ব্যাথার যন্ত্রণাও মফিয়। মিকৃশ্চরে সারে টা ৪৮৮ 

মফিয়। ছু রকম-য়্যামিটেটু অব. মফিয় আর মিযুরিয়েটু অব. 

মঞিয়! এ 5০৪ ৯ ক ৪৮৯ 

৫1 রক্ত-আমাশা ০ *** ৪৮৯---৫৫১ 

অনেকে ভূল করিয়া ডায়্ারিয়াকে ডিসেন্টরি বলেন; রক্ত-আমাশ! 
সমান্ত রকম পেটের ব্যামোর ভাবেও হইতে পারে কি! 

গোড়া থেকেও হইতে পারে ... ১,:৪৮৯-7:৪৯৪ 

রক্ক-মামাশার রোগীর বাহ্োর গন্ধ যার নাকে একবার গিয়াছে, 

তার আর কখনও ভূল হয় ন। -রক্র-আমাশা ছু রকম--নৃতন 

[র পুরাণ যি ক রর 8৯৬ 

দুতন রক্ত-আমাশার লক্ষণ-__রত্ত-আমাশায় পু আর রক্ত কোথা 

খেকে আসে ঠা দা রে ৪৯১ 

$৪-আমাশার রোগীর গতিক ভাগ কি মন। কি দেখিয়া 
বুঝেবৈ " ক ছু. ১০ ৪২৪৯৩ 

বশ-আমাশা যে রকমেই কেন হোক না, তার সঙ্গে জর 

আর শগীরের গ্লানি থাকিতেই চার ৃ 8৯৩ 

দক্ক-আমাশর রোগী নির্দোষ হইয়া সারিতে দেরি রা থাক 

রক্ত-আমাশার কারণ+-দুর কারণ মার নিকট কারণ ৪৯৩-_-০৯৭ 

ইভ-আমাশার দুর কারণ--কদাহার রক্ত-আমাশার একটা 
*প কারধ "** তি 8 ৪৯৪ 

*৬-মামাশার মিকট কারণ-ম্যালেরিয়া রক্ত-আমাশার 

একটী নিকট কারণ ক রি - ২৯৫ 



পৃষ্ঠ । 
গায়ে কোঁন রকম বেণী ঠাণ্ডা লাগান আর মলবদ্ধ হওয়া 

এ রোগের একটী নিকট কারণ .., . ৪৯: 

" প্ুক্ত.আম।শার উপমগ্গ _ রক্ত-আমাশ! রোগে অনেক উপসর্গ 

ঘটে-_ন্কর্ধি এ রোগের একটা উপসর্গ রি ৪১০ 

রক্ত-আমশার উপসর্থ-যককৃতের দোষ ৫5 ৪৯৭ 

মালিগন্যাণ্ট ব! সাংঘাতিক রক্ত-আমাশার কারণ ... ৪৯৮ 

রক্ত-আমাশ| রোগের শেষে কি ঘটে 1... ১১. 8৪৯৯--৫5 

রক্ত-আমাশ!| রোগের নিদান ৮৮, ৮ ৫০২-:৫৩৪ 

রক্ত-আমাশ! রোগের আমল কারণ--অস্ত্রে ঘা--রক্ত-আমাশ! 

রোগে সচরাচর কেধল বড় অন্ত্রেই ঘা হয় ৮৭, ৫০২ 

রক্ক আমাশ! রোগের নিদান-_-অস্ত্রে ঘ। ্ ৫*ং 

অন্ত্রের প্রেক্স। ঝিলির চুঙির কথ1-- তাদের আকার :*' ৫০৩ 

রক্ত.আমাশ! রোগের নিদান--এঁ সব চুঙির কথা _রক্ত- 
আমাশ! রোগে শ্রেম্স।-ঝিল্লির রং কি রকম হয় _ 

মেসেন্টরি কি নং হয ৫০ ৪--..৫৪: 

ঝক্ত-আমাশ। রোগের নিদা রি অর্থ।ং গুন্রি .. ৫৭ 
কর-আম।শার নিদান--বড় অস্ত্রের ঘায়ের কথা :.১ ৫০৭---৫০৯ 

রক্ত-আমাশ। রোগে রোগী কত দিন ভোগে-__রক্ত-মাম।শায় 

কত রোগী মরে ১.১. রি 55৫৪০৯-7৫১ 

রজ-আমাশদ্ব'কত রোগী মরে-নৃতন রক্ত-আমাশার চেয়ে 
পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী বেশী মরে 5. ০২ ৫০ 

রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ লারিবার় লক্ষণ রর ৫১১ 

ছেকৃটিক্ ফীবর--.এ আর এক রকম ন্বপ্পবিরাম-জর-_ দূর্বল 

শরীরের/কোন জারগার উদ্দীপন| থেকে যে স্বপ্নবিরাম-. 
জর হয়; তাকে হেকৃটিক্ ফীবর বলে 5 ৫১ 



€ &০ ) 

পৃষ্ঠা 
হেকটিক্ ফীবর--হেক্টিক্ ফীবরে সচরাচর দিন বাতের 

মধ্যে ছু বার প্রকোপ হয় যি 8 ৫১২ 

রক্ু-আমাশ! রোগীর রোগ না দারিবার লক্ষণ ..* ৫১৩ 

নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎদ! 2 4 ১১ :৫১৩-৫২৪ 

রক্ত-আমাশার চিকিৎদায় ডাক্তরদের মধ বেশ মিল দেখ। 

যার না. তি ক যী? ৫১৩ 

রক্ত-আমাশার টনি সি রোগের গোড়ায় 

. চিকিৎন! হওয়াই কাঁজ আর গোড়ায় চিকিৎস! হইলেই 

রোগীর কল্যাণ ... রী ৫১৪ 
রক্ত-মাম[শার চিকিংস1--লডেনম আর ক্যা হন ৫১৪ 

রক্ত-আমাশার চিকিৎস।--পথ্যের ধরাধর করাই পেটের 

ব্যামোর অদল চিকিৎসা--পোর্ট ... পা ৫১৫ 

রক্ত-সামাণার চিকিৎল1--পোর্ট- জওয়ান রোগীকে 

এক এক বারে ৪ ডাঁম করিয়া পোর্ট দিতে পার ... ৫১৬ 

রক্-জামাশার চিকিৎশ1--রক্ত-অন্দি।খ। রোগীর পেটের কামড়ের 

যেমন অন তাগিনের সেক, তেমন অস্থদ আর নাই ৫১৭ 

রক্ত-আমাশার চিকিৎস|-_রক্ত-আমাশ। রোগীর ঘাম হওয়া 

ধড় দরকার ও রঃ ৫১৮ 

বক্ত-আমাপার চিক্ষিৎদা রী মত নূতন রক্ত-আম্কাশার 
তাল অস্থদদ আর নাই ক রত ৫১৮ 

ঈপেকা যাদের সয় না' তাদের কি অসুদ দিবে? ৮ ৫২০ 

একটা মােবের নৃতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা  ৫২*--৫২৪ 
রক্র.আমাশ! রোগীর মল পরীক্ষা বড় দরকার এ ৫২২ 
অস্ের শ্লেম্ম।-বিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় 

স্যালিসীন তেমন উপায় আর নাই রা ৫২৩- 



চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোন আহার রক্ত-আমাশা- 
রোগীকে দিবে না ... রঃ রঃ ৫২৪ 

পুরাণ রক্ত-আমাশা- পুরাণ রক্ত-আমাশার চেয়ে হুংসাধা 

খল রোগ আর নাই সব ৫২৪ 

পুরাণ রত্ত-আমাশা সারিতে চায় না কেন? টি ৫২৫ 

সুপধ্য কুপথ্যের ফলাফলের পরিচয় ... ৫২৬ 

চিকিৎসকের যশ মান খাটো হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগেনা ৫২৭ 

পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগীর যে অবস্থ। ঘটে ১. ৫২৮ 

পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা রর ১০৯ ৫২৮-৫৫১ 

পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎস!-_ধাতু-ঘটিত অন্দে মধ্যে তুতে 
পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অন্ধ তেমন আর কোনটাই নয় ৫২৮ 

পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা-স্যালিসীন ৫২৯ 

পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসার ঠাণ্ডা জলে পিচ.কিরি 

দিতে কখনও ভূলিও না! জাত ৫৩০ 

পচ। বক্ত-আমাশাব (শ্রফ্ষিং ডিসেপ্টরির ) কথ ৪৩১ 
পচ? রক্ত-আমাশার বাধলার ছালের পীঁচনের পিচকিরি দিবে ৫৩১ 
রক্ত-আমাশ! ঝোগীর মল পরীক্ষা 
রোগী কুপথা করিঝে মল পরীক্গ।য় ত। ধরা! পড়ে ৫৩৫ 
কি অতাচার করিলে কোন রোগ বাড়ে, চিকিংসকের জান! উচিত ৫৩৬ 

তুতে পেটে রাখিতে ন! পারিলে রোগীকে মিয়ুরিয়েট অব্ 
মফিয়! দিবে 

একটী পোআতির পরিচয় রি 

আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো ভোআনের বিশ্বাপ, পুরাণ 

ব্যামোর পক্ষে ডাক্ত!রচকিৎসা ক্ছুনয় 

৫৩২-৮৫৩৪ 

৫৩৬ 

৫৩৭ 
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পৃষ্টা । 
একটা পুরাণ রক্ত-আমাশ। রোগীর পরিচয় ৫৩৯--৫৪১ 
অনুদ আর সুপথ্যের শক্তির পরিচর নী ৫৪২ 

ষে পুরাণ পেটের-বা।মোতে রোগী নান। রঙের বাহ্যে যায়, 

সে পুরাণ পেটের ব্যামোর যেমন অন্থদ বাইক্লোরাইড 

অব মার্করি, তেমন অন্্দ আর নাই * ... ৫৪২-_-৫৪৩ 

একটা সাহেবের ছেলের পুরাণ রক্ত-আমাশার পরিচয় €৪৩-_-৪৪৬ 

খুব কম মারায় হাইড্র্জ কম ক্রিটা, ইপেকা আর পেপসান্ 

ছোট ছেলেদের পেটনাবার আর রপ্ত আমাঁশার যেমন 

অনুর. তেমন অন্থদ আর নাই ৪ ৫৪৬ 

ঠতে ছাড়৷ পুরাণ রক্ত-আমাশার দুটী ভাল অসুদ-_বেল 

আর কুচি রঃ 8৪৭ 

বেলের গুণের পরিচয়--বেল গ্রহণী (গিরিণী) রেগের 

বড় অনুদ *** -** ৫৪৮ 

জর থাকিতে পুরাণ রক্ত-মামাশায় বেল নিষেধ_-সব রকম 

পেটের ব্যামোর বেল তাল আঁুদ' রী ৫৪৮ 

বেল থেকে যে সব অগুদ তয়ের হইয়াছে--মাত্রা-_কুর্চি 

পুরাণ রক্ত-আমাশার আর একটা তাল অনু ৫৩7 

কুঙ্চির কাথ কেমন করিয়া তোয়ের করে-_কুর্চি বিচি ইন্জষৰ 

_াইন্ত্রযব কৃমির বড় অন্থুদ 2: "ও রত 

পুরাণ ও নূতন ব্যামোয় ডাক্তরি ও কবিরাজি চিকিৎসার 

কথ! 6 হর ৫৫০---৫৯ 

৬। রক্ত-ভেদ ৮০ ৫৫১ -. ৫৬৯ 

রক্ত-ভেদে কোগী যত পীঘ্র মার! যাইতে পারে, এত আর 

কোনও কোগেই নর রঃ ৫৫২ 

রূুক্ত-ভেদের চিকিৎনার় দেরি লয় না--বরক্ত-তেদের কারণ ৫€২ 
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পৃষ্ঠা । 
রক্ত-ভেদের কারণ টা রঃ ৫৫২--৫৫৯ 

রক্ত-ভেদের কারণ__কি কি রোগে অস্ত্রের ভিতর ঘা হয় ৫৫৫ 

রক্ত-ভেদের কারণ__যে কারণেই হোক অস্ত্রের ভিতরকা'র 

কাল রক্তের শিরে বেবী রক্ত জমিলে অস্ত্রের শ্রেম্মা-ঝিল্লি 

থেকে ঢের রক্ত খাহির হন। এই রুক্ত গুহাদ্বার দিয়! 

নামিলেই তাকে রক্ত-ভেদ বলে রা ৫৫৫--+৫৫৬ 

রক্ত-ভেদ আর রক্ত-বমি তুই ই একবারে হইতে পারে ৫৫৬ 

রক্ত-ভেদের কারণ-_রক্ত-ভেদের বক্ত প্রায়ই কাল ৫৫৭ 

রক্ত-ভেদ কেমন করিয়| ঠিক করিবে রঃ ৫৫৮ 

যকৃতের ভিতর রক্ত চল! ফেরার ব্যাথাতই রক্ত-ভেদের 

আসল কারণ রঃ ৫ ৫৫৯ 

রক্ত-ভেদের চিকিৎসা ... রঃ ৫৫৯---৫৬৯ 

রক্ত-ভেদের চিকিৎসা--গ্জোল!প দিয়! অন্্র বেশ সাক করিয়া 

দ্রিলে শ্রেম্বা-বিল্লির শিরের রক্ত চল! ফেরার ব্যাঘাত 

ঘুচিয়! যায় টি ই ১. ৫৫৯-_-৫৬* 

রক্ত-ভেদ্দের চিকিৎসা-_-সল.ফেট অব ম্যাগ্রীশিয়। ৫৬১ 

ওলাটঠার সময় সপ্টের জোলাপ দেওয়া নিষেধ ** ৫৬২ 

রক্ত-ভেদের আর একটী অসুর রঃ ৪২ 

বরফের জল পিচাকরি করিয়া অস্ত্রের ভিতর ৫ আর 

শ্তাকড়ার পটুলি করিয়া বরফের টুকরে! পেটের উপর 

বসাইয়। দিলে ব্ত ভেদ শীত ব্ধহয়  ... ৫৬৩ 

রক্ত-ভেদ শীঘ্র বন্ধ করিবার উপায়--কষ জলের পিচ্কিরি 
করিলে রক্ত বন্ধ হয়__তার্পিন তেল রক্ত-ভেদের বড় অনদ ৫৬৪ 

রক্ত-ভেদ পীদ্র বন্ধ করিবার উপার -অর্গট অব রাই আর 
গ্যালিক ফ্যাসিভ--এ ছুটীও এ রে!গের খুব ভাল অন্ুদ ৫৬৫ 
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পৃষ্টা! । 
বক্ত-ভেদের রোগীর পথা ... রঃ ৫৬৬ 

রক্ত-ভেদের রোগীর ঘর যতদুর পার ঠাণ রাৰিবে ৫৬৭ 
রক্ত-ভেদের রোগীকে খুব স্থির রাখিবে ১*, ৫৬৭ 
জল বরফের মত ঠাণ্ডা করিবার উপান়্ রর ৫৬৮ 

৭। বমি *** ». ১১১ ৫৬৯--৬০৫ 
বমি ছু রকম--আসল বমি আর শঙ্কার বমি--পেটের নিজের 

, উদ্দীপনার জন্ঠে যে বমি হয়, তাকে আসল 'বমি বলে। 

শরীরের আর কোন যন্ত্রের উদ্দীপন| থেকে যে বমি হয়, সে 

বমিকে শঙ্কার বমি বলে 6 ৫৬১৯-_:৫৫৪ 

শাযু কাকে ধলে ৪ ৫৭ 

মগজ, কুক্কে।, যরুত, অন্তর, মৃত্রগ্রস্থি, মু্নলী; আর ডি কোষ। 

এই সব যন্ত্রের উদ্দীপন। থেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে ৫৭১ 

নগজ আর জরাধু থেকেই শঙ্কার বমি বেশী হয় ৫৭২ 

শহ্ক। কথাটার মানে কি--এক জায়গার অসুখ থেকে 

আর এক জায়গায় যে অসুখ ইয়, তাকে শঙ্কার 
অন্ুুখ বলে এর র্ ৪8৩ 

শস্কার বমির একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত '* ৫৭৪ 

পাতরি নাহিবার সময় বাধার তাড়সে বমি হয় ৫৭৫ 

যে কারণে হোক পাকস্থলীর শ্রেম্ম। ঝিল্লির কোন রক্ষম* 

উদ্দীপন হইলেই বমি হয় ৭০, ৫৭ 

আনল বমি কি শঙ্কার বমি, আগে.ত| ঠিক করা চাই ৫৭ 

আদল বমির আর শঙ্কার বমির তফাত ১, ৭৭ ৭_...৫৮-১ 

বমির চিকিৎন! রঃ ডি ৫৮২ 

শঙ্কার বমির চি।কমার ৃাস্ত ৫৮৩ 

ব্মর কারণ ঠিক করিতে পার'ই নব ৫৮৪ 



জরের বমির চিকিৎসা--জ্বরের বমির আসল অস্ুদই 

কুইনাইন্ 

সোডা ফ্যাসিড কেমন করিয়। খাস 

জ্বরের বমি সোঁড়া ফ্যাসিডে যেমন সারে, তেমন আর 

কোন অস্থুদে নর 

বরফের টুকরো! আর বিন্দু মাত্রায় বাইনম ইপেক বমির 
বড় অন্ুদ ৃ 

উপর-পেটে রাইয়ের পলভ্তারা দিলে বমি থামে *** 

ফোট! কতক ফ্ন্যাসিটিক্ ফ্যামিড দিয়। তয়ের করিলে রাইয়ের 
পলন্তারার তেজ বাড়ে .. 

উপর-পেটে বেলস্তরা বসাইবার কথ! ০, 

আদল বমিতে পেটের উদ্দীপনা আঁ যকৃতের উদ্দীপন! 

দুই উদ্দীপনাই একবারে দূর করা চাই **. 

বেলন্তরার আরক আর বেলস্তরার গুটি 

গায়ে বগাইবার বেলেস্তরার পি কেমন করির। তয়ের করে 

বেগস্তরাঁর ফোঁস শা উঠাউবার উপায় 

বেলস্তগার ঘরের উপর মফিয়! ছড়াইয়। দ্বিলে বমি থ।মে 

উপর পেটের চামড়ার নীচে মফিয়। পিচ.কিরি করিয়া 

দিলেও বাম থামে | 

যে চিকিৎসায় রোগীর কষ্ট কম হয়, সেই চিকৎসাই ভাল 

অন্বলের বমির [িকিৎসা-_চুণের জল, মাগীশিয়া, আর 

বিশ্মথ সে বমির এই তিনটা খুন ভাল অন্ুদ 

অস্চুদই হোক, আর প্ধ্যহ হোক, এক এক বারে খুব কর্ম 
_ মাত্রায় না দিলে বমি বাড়ে বৈ বমেন! 

ঠণের জল ফেমন কাঁরয়া। তয়ের করে- চুণের জলের মাত! 

পৃষ্ঠা । 

৫৮৪ 

৫৮৪ 

৫৮৫ 

৫৮৩৬ 

৫৮ ৭ 

৫৮৮ 

৫৮৮ 

৫৯৩ 

৫৯৪ 

৫৯: 

€৯৬ 
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পেটে অশ্বল হইলে ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হয় ৫৯৭ 

আর্সেনিক (শে'কো) মাতালদের বমির বড় অন্থদ--কয়েলোট 
বমির'আর একটা ভাল অন্্দ ৫৯৮ 

কয়েসোট গ্াঞ্রোডীনিয়ার বড় অন্থুদ_রুয়েসোঁটের মাত্রা 

১ ফোট। থেকে ৫ ফোটা ৫৯৯ 

বমির অন্থদ-_কলম্বো-_হাঁইডোসিয়্যানিক্ স্থ্যাসিড্ ৬০৯ 

, টিংচর অব.নক্স বমিক1 গর্ভবতী স্ত্রীদের বমির বড় চমৎকার 

অন্গদ---স্পিরট ক্লোরোফন্ম ৬৯১ 

দাত উঠিবার সময় মাড়ির শ্রেম্া-বিল্লির উদ্দীপন! ৬৯১ 

দ্ধ হইয়া সে উদ্দীপন। মাথার মগজে যায় ৬৭২ 

«কের নম্বর ব্রাপ্ডও ছোট ছেলেদের বমির খুব ভাল অন্থ্দ ৬৪৩ 

স্পিরিট ক্লোরোফর্মখু আর বাণ্ডি জোমআন রোগীদেরও বমির 

কম অন্দ নয়----পথ্য ৮৭ ৬৪৪ 

গন্ধ শুকে বমি হয়--নগন্ধ শুকে বাঁম নিবারণ হয় ৬৯৫ 

হিকি। এ ৬০৫--৬১৮ 
মুন্র-গ্রস্থির ব্যামোতে হিক্ষি সচরাচর ঘটে---সহজ হিস্কি ৬৪৬ 

সহজ হিষ্ধি__--ডিল, ওয়ার ছে'ট ছেলেদের হিক্ষির খুব 

ভাল অন্দর ৬ওথ 

নহজ হিন্কি বন্ধ করিবার মুষ্টিযোগ ৬০৮ 

হঠাৎ অন্তমনস্ক হইলে সহজ হিক্ষি বন্ধ হয়--তার পরিচয় ৬০৮ 

সং হকি গুরুতর হইয়! ঈীড়াইলে তার চিকি ংদা ৬৯৯ 

গুন বাু (হিষ্টিরিয়!) থেকে যে হিক্কি হুয়, তার অস্ুদ ৬১৪ 

কুইনাইন আর শেকে! নবিরাম-জরের যেমন অস্থদ, সবিরাম 

হিক্িরও তেমনি অন্থদ-_রোগের হিকি ৬১১ 
একটা রোগীর হিক্ির চিকিৎসার পরিচ ৬৯২ 
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পৃষ্টা 
আর একটী হিক্কির রোগীর পরিচয় ... ৬১৪ 

মল ফিযুরিক্ ঈথরের মত হিক্ির ভাল অন্থ্দ আর নাই ৬১৩ 

হিক্কির মুষ্টিযোগ এ ১০০ ৬১৭ 

কৃমি বর | রি ৬১৮--৬৩৯ 

কমি--কেঁচে৷ কৃমি রি ৮০৭ ৬১৯ 

কেচো-কমি রর রে ৬১৯ 

কেঁচো-কুমির লক্ষণ ৬২৩ 

কেঁচো-কমির চিকিৎসা-_দ্যাপ্টোনীন এ মির র্ধান্ ৬২১ 

স্যান্টোনীন ৬২১ 

স্যাণ্টেনীন্ আর ক্যাষ্টর অইল নিরব নিয়ম ২২ 

ন্যাণ্টোনীন্ আর তাপিণ কেঁচো-কুমির পক্ষে বিষ ৬২৩ 

কম মাত্রার চেয়ে তাপিণ তেল বেণী ষাত্রা্ন থাওয়। তাল 

আলকুশি ফলের গায়ের গু ও কেঁচো-কমির আর একটা 
ভাল অস্ুদ ৫৩ ধর ৬২৪ 

ছোট স্বত-কমি (শ্মল থেড ওয়ারী) রঃ ৬২৫ 

ছেট স্থৃত কুমির লক্ষণ রঃ ৪১০ ৬২৫ 

একটা রোগীয় পরিচয় ও নর ৬২৬ 

ছোট স্ুত কমির চিকিতস! ১৮ ৬২৭--৬২৮ 

ছোট সত কৃমির হাত একবারে এড়ান সোজ! নয় কেন? ৬২৯ 

পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমুন করিয়।ই বা 

কমি যায়? ৭ রা ৬৩৪ 

কমি থেকে অনেক বোগ জন্মিতে পারে ১৪, ৬৩১ 
কৃমির চিকিৎস। ছু রকম-_-পেটের কমি বাহির করিয়া 

দেওয়।--কৃমি আর জন্মিতে না! পারে তার উপার কর! | ৬:২ 

'পেটে কৃষি আর জন্মিতে না পারে, তার উপায় ৬৩৩ 
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ফিতে কমি (টেপ ওয়ান্ম ) রঃ রঃ ৬৩৪ 

ফিতে কমির অন্ুদই মেলফর্ণ *" ৬৩৫ 

লিকুইড এক ্রান্উ অব মেলফণ নর ৬৩৫ 

বড জাতের আর এক রকম ফিতে কমি রন ৬৩৬ 

(চ-পদের স্বল্পবিরাম্জ্ররে কমি-বিকার ৫ ৬৭ 

গলার ভিতর হাত পুরিয়। দেওয়। ছেলেদের কৃমি- 

বিকারের লক্ষণ ৃ ৬৩৮ 

রোগের ঠিক কারণ বুঝিতে পারিলে তার চিফ তস। সোজ। ৬৩৯ 

৯। পেট ফাপা হা ৬৩৯--৬৭২ 

পেটের ভিতর আর অস্ত্রের ভিতর বাতাস জমাকে পেট-ফা পা 

বলে ঠা ৬৩৯ 

গন্ধ ঢেকুর উঠা আর বায়ু সর! কিসের প্রমাণ ৬৪০ 

গায়ের ভাত, ভুল-বকা, পেটের ভিতরকার বাতাস, বুকের ভিতর 

শ্রেম্মা, বাতশ্রেক্মা-বিকারের এই চারিটি প্রধান অঙ্গ ৬৪১ 

ঝাতশ্রে্ম-বিকারে অস্ত্রের শ্লেম্মা-ঝিললির বল খুব খাটে! হয় ৬৪২ 

যে কারণেই হোক, শরীরের বন্পু খুব খাটে। হইলে পরিপাক 
করিবার শক্তিও খু কমিক্ন। যান টি ৬৪২ 

পেট-ফাপ। অনেক রোগের শেষ উপসর্গ ৪ ৬৪৩ 

কচি ছেলেদের পেট-ফ পাই শেষ রোগ ্ ৬৪৪ 
অপাকের পেট-ফাপার লক্ষণ রর ৬৪৫ 

বাতশ্নেম্স-বিকারকে দেশী টাইফয়িড ফীবর বলিতে পাঁর ৬৭৬ 

পেট-ফপার কারণ--ষে কারণেই হোক অস্ত্রের বল খাটে! 

হইলেই পেট ফাপে ৮ রঃ ৬৪৩ 

পেট-ফাপ| কেমন করিয়| ঠিক করিবে টা ৬৪৪ 

পেট-ফ'1পার চিকিৎন! রর রঃ ৬৪৮ 



নাস্তিক চিকিৎসকের কথা 

সোজানুপ্ি পেট-ফা পার অসুদ 

বাড়াবাড়ি পেট ফাাপার অস্দ 

ক্যাজপুট অইল পেট-ফাপার ভারি চমৎকার অন্মদ 

ক্যা্টর অইল, তাপিণ, হিডের আরোক পিচ.কিরি 
করিবার কথা ৃ রহ 

পেট-ফাপার বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষার 

যেমন উপায় পিচ.কিরি, তেমন স্টপায় আর নাই 

পেট-ফ'পার বাড়াবাড়ি হইলে পিচকিরি ন! দিয় 

চিকিৎসকের বিপদ 

পেটের খুব বেশী ফাপ হইলে রোগার শ্বাস হয় কেন 

ডিল ওয়াটার ছেলেদের পেট-ফ'াপা প্রভৃতির বড় অন্থদ 

ছেলেদের বাড়াবাড়ি পেট-ফ পার অন্থদ 

ব্রাণ্ডি আর র্ল্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব য্যমোনিয়া 

পেট-ফাপার আর একটা ভাল অনু 

হিঙ ছেলেদের পেট-ফ'পার খুব ভাল অন্ুদ--পেট ফাপায় 

কখনও জোলাপ দিও ন 

বাতশ্েম্স-বিকারে রোগীর পেট-ফাঁপার চিকি ৎ| 

তাপিণ বাতগ্নেম্ম-বিকারের অন্ুুদ নয়-_জীবন 

বাতশ্নেন্-বিকারের রোগীকে বীঁচাইবার প্রধান উপাক্স 

পিচ.কিরি 

পাড়াগায়ে পিচ.কিরির ব্যবহার খুবই নি বলিলেও হয় 
াপকাশে বেশী মারায় বেলাডন৷ রা 

একটা শিশুর কোষ্ঠবন্ধে পিচকিরি দিবাঁর প্রস্তাবে 
. গ্ৃহস্থের ভর চি রি 
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৬৫১ 

৬৫২ 
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২৬৬১ 
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পিচ.কিরির প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়। গৃহস্থের আনন্দ 

চিকিৎসা করিতে গিয়। কারু অনুরোধ উপরোধ 

গুনিবে না 

বুদ্ধি, বিবেচন!, ধৈধ্য, বা টি একটু ত্রুটি রা চিকিৎসকের 

পৃষ্ঠা । 
৬৩৫ 

৬৩৬ 

আর রক্ষা! নাই : ৬৬৭ 
পাড়াগায়ের ডাক্তাগর্দের বেলার লোকে তিলে তাল করে ৬৬৮ 

থাকে ফাড়। উতরে যাবে বলিয়৷ হাক! দম্ক! কাজ 

করও না রা রঃ ৪৬৮. 

আর্পিন বাতশ্নেম্-বিকারের পেট-ফ'পার বড় অন্থদ ৬৬৯ 

সাল.ফে। কার্ধনেট অব. সোডা ৬৭৪ 

পেট-ক্কাপার রোগীর পথ্য না ৬৭২ 

১০) প্রশাব-বন্ধ সরি তত ৬৭২--৬৮৭ 

প্রঞ্াব বন্ধ--পীতজর ( ইয়লো ফীবার )--প্রল্নাব বন্ধ 

দু রূকমে হয় ৬৭৩ 

প্রআাব বন্ধ ছ রকম-ছুয়ের গ্রাভেদ ৬৭৪ 

প্রত্াব করাইবার শল। ( ক্যাথিউর ) *০, ৬৭৫ 

প্রম্নাব আটকানর কারণ দু রকম ৩৭৩ 

মৃতেবর থলির বল কিসে ধায়? রি ৬৭৭ 

মুতের থলিতে মৃত খুব বেলী জমিলে কি ঘটে? ৬৭৯ 
ইউরীমিয়া ১৮৬ 

মগজ সুন্ধ শির দাড়ার চি গড়ন " ৬৮১ 

রোগী অজ।ন হইয়! গেলে গ্রত্রাব আটকাইয়। যায় ৬৮১ 
অবের তাড়শে জ্বরের ধমকে প্রঅ।ব আটকাইয়। ধান ৬৮২ 

মৃত বাহির হুইয়! আসিবার ব্যাধাতের কথা ৬৮২ 

€ রকম গ্রআাব আটকানর প্রভেদ ৬৮৩ 
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পৃষ্ঠা । 
শ্বল্লবিরাম-জরে প্রজাব বন্ধের চিকিৎসা ্্ ৬৮৪ 

অর্গট অব. রাই খাইলে আপনিই প্রত্রাব হয়... ৬৮৫ 
প্রশ্বাব আটকাইয়! গেলে প্রত্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ ৬৮৬ 

১১। বাহ্ো-বন্ধ ৮৭৯ "৭ ৬৮৭-_-৭১৩ 

মুরকারক, ঘর্মকারক, আঁর রেচক অন্রদ .. ৬৮৮ 

জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগেক প্রকৃতি ভূলিও না ৬৮৮ 

চিকিৎসকের ভূলে-_বিবেচনার ক্রটিতে রোগীর জীবন নষ্ট হয় ৬৮৯ 

কোন রো'গেরই সঙ্গে বন্দোবস্ত থাটে না রঃ ৬৯০ 

ম্যালেরিয়।-জরে কুইনাইন থাওয়াইবার যে। ছাড়িও ন| ৬৯০ 

রোগী ঘুমিয়েছে বলিয়াও কুইনাইন খাওদাইবার জো 

ঘুচিও ন! ৬৯১ 

সহজ শরীরে কোষ্ঠ-বন্ধে ক্যার অইল জোলাপ দিবে ৬৯২ 

ক্যাষ্টর অইলের বড় মান্তষি জোলাগ তয়ের ৬৯৩ 

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠ বদ্ধ রর ৬৯৫ 

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধের অ৪দ-_ক্যা্টর অইল আর 

বেলাডন। | যা রা হা 

অভ্যান পাওয়া কোষ্টবন্ধে কাটার অঠল দিন নিয়ম ৬১৬ 

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধে বেলীডনার বড়ি ... ৬৯৭ 

অভ্যাস পাওয়। কোষ্ঠবন্ধে অপাকের পরিচয় পাওয়! যায়ই ৬৯৭ 

একটি মেমের অভ্যান পাওয়া কোষ্ঠবন্ধের পরিচয় ৬৯৯ 

কোষ্ঠবন্ধের সঙ্গে অপাক থাকে ত তার অন্থদ আগে দিবে 2 

বেলেডনার গুণ রঃ পা রা 

অনুদের মাত! কম, আর আশ্বাদন ভাল হওয়ার দরকার ?০১ 

খুদে বেলাডনার কাছে আর কোন জোলাপই নয় ৭০২ 

মলবন্ধর দরুণ অন্ত্াবরোধের লক্ষণ রঃ ৭০৩ 
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পৃষ্টা । 
দণ বন্দর ধরণ মন্ত্র বরোধে যে অন্ন থাওয়াইলে বাহ্যে হয় ৭০৪ 

এই শয়ানক রোগের অমন মন্ুর্দ আর নাই :.. ৭০৫ 

কোঠ্ঠবন্ধকে কথনও পোজ! ব্যাপার মনে করিও ন। ৩৬ 

কোষ্টবন্ধ আৰ অন্ত্রাবরোধে বেপাডন| আর ঝ্ল্যাটেপীন ৭৯৭ 

বে মব ণঞ্ষণ দেখা দিলে র)াটে [পান থাওয়ানদ্ব্ধ করিতে হয় ৭৯৭ 

মোটামুটি জানিক| রাখ, জর গায়ে জোলাপ দেওয়। ভাল নয় ৭০৮ 

জরে ছেলেদের জোলাপ দেওয়! আর তড়ক1 ডেকে আনা 

সমান রা টার এইট দিও 

বের উপর প্রোয়ান রোগাদেরও গোলাপ দেওয়া! দোষ ৭১৩ 

শক্ত জর জাড়িতে জোলাপ দিয়! কখনও বাহ্যে করাইবে ন! ১৪ 

মাথ! ঠাগ।, প| গরম, কোষ্ঠ ছাপ রাখ ত অন্্দের 

দরকার কি? ৮৯৪ ৮১, ৭১১ 

বাধ নিতান্ত বাছিঙ্ক। গুছিয়। খান, তাদের কোষ্ঠবদ্ধ 
ঘোচে না ও , 2 ৭১২ 

শগীবুকে ন! খাটাইলে দিন হয় রর ৭১৩ 

১২। পক্ষাঘাত ৪ *** ৭১৩--৭২১ 
ধ ৭ থেকে পক্ষাঘাত হর তি ৪ 4৯ 

সাযে কি পারা শদীরে প্রবেশ করিলে ত1 থেকে যে 
পঞ্গঘাত হয় ৬৪ রর ১ তর 

পঙ্ধাথাত কি? পক্ষাঘাত কাকে বলে নি আর অস্গুণ 
পক্ষাঘাত রঃ রী ৭১৬ 

পক্ষাথাভ ১২ র্কম-__ডাঁইন অঙ্গের কি বা অঙ্গের পক্ষাঘাত 
--হ্যিলীজিয়। রি 1১৭ 

শরীরে নীচেক।র আধ খ'না অঙ্গের পক্ষাবাত ্যায়ারীজিধ ৭১) 
ছেবেদের পক্ষাথাহ--ইন্ফ্যটাইন প্যারালিলিস, ৭১. 
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ছেলেদের পক্ষাঘাতের চিকিৎসা 

ছেলেদের পক্ষাঘাত রোগে কড্লিবর অইল আর সিরাপ 

ফেরি আয়োডাইড খুব ভাল অগ্ুদ 

আর আর রকম পক্ষাঘাত 

১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 

ঢোক গিলিতে গলায় নর সারি 

টন্সিলাইটিস, 

ঢোক গিলিতে গলায় বাথ! রোগটা বড়ই সাধারণ 

সহজ রকমের এ অস্বস্তি সামান্য অত্যাচারেই ঘটে 

এ রোগের প্রথম লক্ষণ | 

আল্টাকৃরার গুল্লির প্রদাছে আল.জিবের অবস্থা 

চটচটে আটা৷ শ্লেম্সা-গুল্লির গাষে জড়াইয়! লাগিয়। থাকে 

গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ---ফ্যারিগাইটিস, 

চুমুক দিয়! খাইবার জিনিষ গিলিতে গেলে ন!ক দিয়া 
তা বাহির হইয়! আমে . 

গলার বাণ! কানের ভিতর মালুম চালা ভাল নয় 
এ অস্বস্তিতে রোগীর নিশ্বান-প্রশ্বাসে কোনও কষ্ট হয় না 
এ রোগে জরভাব সর্বদাই থাকে রি 

আপ্টাক্রায় গুলির প্রদাহ সারিবার লক্ষণ--আপ্টাকৃরায 
গুল্লি পাকিবার লক্ষণ রঃ 

অণ্টাক্রার গুল্লি পাকিবার লক্ষণ-_--কম্প হওয়া 

গুলিতে পু হওয়ার নিশ্চিত চিহ্ন জানবে '"' 

প্রদাহ বারে বারে হইলে গুলি ডাগর আর এক্ত হুইয়। যা 

যাদের ধাত (ধাতু ) খারপ, তাহাদেরই গুল্লি ডাগর আর 
শক্ত হইয়া যার 

পৃষ্ঠা । 
২১৪ 

৭২৬ 

শ২৯ 

৭২২.*৭৬৯ 

* ৭8৩ 

* ৭২৯ 

৭২৫ 

শ২৬ 

৭২৩ 

৭২৭ 

ণ২৮ 

৭8৩৪ 

৬২ 

৭৩৩ 

দ৩) 



ও রকম ডাগর আর শক্ত গুল্পির অবস্থা--মাকার প্রকার 

আ[্টাকরার গুলিএ প্রদাহ সহজেই ঠিক করিতে পার৷ যায় 

কারণ--দুর কারণ আর নিকট কারণ 

গাণ্টাকরার গুল্পির প্রদাহর দূর আর নিকট কারণ 
গঞ্মাল1 ধাত (ধাতু ) কাকে বলে? 

ঢোক গিলিতে গলায় বাথা রোগ ছোঁয়াচে নয় 
ট!ন্দলাইটিস রোগে রোগীর দ্ীবনে কোনও আশঙ্ক। নাই 

রোগের গোড়ায় কুইনাইন খাইলে মার কিছুই 
করিতে হয় না 

একটা রোগীর পরিচয় 

ঢোক গিলিতে গলায় বাথ। হইলে কি নিয়মে হি তয় 

গরম দুধের কুলি ঢোক গিলিতে গলায় নাথার বড় অন্ুদ 

“্টগ্ক গরম জলের ভাবও আপ্টাকরার বাথার ঝড় অসুদ 
গরম দুধের চেয়ে ফুটন্ত গরম জলের ভানে বেশী উপকার হয় 

কটন্ত গণম জলের ভাব কেমন করিয়া লইতে হয় 

মুখের মধো খয়ের রাখ! আর সই খয়েরের ঢোক গেলা, এ 

স্বস্তিকর আর একটী ভাল আন্ুদ 

(ঢাক গিলিতে গলায় বাথার যেমন অনু বরফ-চোঁধা। তেমন 

অন্গদ আর নাহ, 

কাকি এ রোগের আর একটি খুব ভাল অনু 

কাষ্টকির জগ আণ্টাকবায় লাগাইলে রোগীর একটু কষ্ট হর 
কাষ্টকির জল একবার লাগাইলেও উপকার হয় 

এ রোগ খুব বেড়ে গেলে কাষ্টকি লাগানই মস্থিল 

বে সে জলে কাষ্টকি গোলে না--আলোতে কাষ্টকি 

খারাপ চর ৪৮, ন্ 

ৃষ্টা। 
৭3৪ 

খ ৩৬ 

৭৩৬ 

৩৭ 

9৩৮ 

9৩৯ 

৭ 08) 

96৬ 

৭৪২ 

৭8৩ 

৭৪৪ 

৭86৫ 

৭8৬ 

৭9৬ 

৭৭ 

৭6৮ 

৭৪৯ 

৭৫9 

৭৫১ 

ণ্১ 



(১ 
পৃষ্টা 

ফ্াকোনাইট.এ রোগের আর একটা ভাল অস্দ--জর 
ন! থাকিলে দেওয়। ব্যবস্থা নয় ৭৫2 

যাকোনাইট্ থাওয়ানর ফল ৭৫৪ 
একটি রোগীণীর পরিচয় রী ৭৫৫ 

এটি ছেলের ০৮০০০ ডাগর হওয়ার 

পরিচয় 2 ৭৫৭ 

তার ডাগর গুলিতে লাগাইবার অস্দ-__তার খাবার অন্থদ ৭৫৮ 

আঁলটাকরার গুলিতে ঘ। সা ৭৬৩ 

যাদের গর্মির ধাত তাদেরই আলটাকরাঁর গুলিতে ঘ1 হয় ৬৬১ 

আলটাকরার গুল্লি পাকিলে অস্ত্র কর! হবে না ৭৬১ 

১৪! ঠোঁটে আর জিবে ঘা ৭৬১-_-৭৬৮ 

পেটের দোষ ঠোঁটে জিবে ঘায়ের আসল কারণ ণ৬২ 

কলরেট অব-গটাশ এ ঘায্ের আর একটি ভাল অসুদ ৭৩৩ 

ঠোঁটে জিবে ঘায়ের অনুদ--সোহাগ! আর ক্লুরেট অব-পটাশ দ৬৩ 

ঠোটে আর জিবে ঘা_মেল বোরেসিপ ( নোহাগ। আর মধু). ৭১৪ 
ঠোটের আর জিবের এ ঘাকে লোকে সচরাচর 

শ্রেম্মার ঘ! বলে নর রি ৭৬৫ 

প্লেম্মার ঘা--কচি ছেলে পিলের এ রকম ঘাকে ডাক্তারের! 

পুশ বলেন, মেয়েরা দয়ে-থয়ে বলে ৭৬৬ 

দয়ে থয়ে ঘ| হওয়ার কারণ ৭৬৭ 

দয়ে খয়ে ঘায়ের চিকিৎস! ৭৬৮ 

১৫। উর্ববাণ . ৭৬৮--৭৭৭ 

জবর-বিকারে রোগের ছ রকম প্রলাঁপ--মৃছ আর উগ্ন . ৭৬৮ 
মোটামুটি জানিয়া রাখ, মহ্ প্রলাপ সন্নিপাত বিকারের অঙ্গ 1৬৯ 

উর্কাণের লক্ষণ-- চিকিৎসা ণণ, 



১৭ ১ 

পৃষ্ঠা 
কোন অঙ্গের ভিওর দিক আর বাহির দিক বলিলে 

কি বুঝায়? | ক ৭৭২ 

হাইডেটু অব ক্লোরাল উর্বাণের খুব ভাগ অনু ৭৭৩ 

হাইডেট অব. ক্লোরাল না খাওয়াতে পার তবে 

তার বাঁউ চামড়ার নীচে মঞ্ষিয়। পিচক্কীরি 

কয়! দবে ৭৫ 

হাইডেেটে অব. ক্লৌরাণ-_কাচের সিপি-ওয়াল! শিশিতে 

হাহড্টেঃঅব ক্রোরা-: রাথিবে ৭৭৬ 

বাকরোধ 1৭৭---৭৭৮ 

গাকরোধের কারণ--এ বাক রোধে রোগীর জানের 

£বলক্ষণ্য হয় ন! রর ণ৭৭ 

« ধাকরোধ আপনিই সায়! যার-_কোনও অনুদ রে 
কিতে হয় না--করিবাও দরকারও নাই ৭৭৮ 

১৬। কানে পূয হওয়া ৭৭৮-_-৭৮৪ 

কানে পৃ হওয়াকে কান-পাকাও বলে ৭৭৯ 
কান-পাকার কারণ--দুর কারণ*আর নিকট কারণ ৭৭৯ 
টিকৎস1--গ্রিসেরীন অব ট্যানিন কান-পাকার বড় অন 4৮০ 
ধান কান-পাকার কভলিবর অইল আর সিরপ ফোর 

মায়োডাইড বড় অন্দ শ৮১ 
সরের পর ছেলেদের কান পাকার ফেরি কাবা বড় অন্ুদ ৭৮২ 

গ্রসেরীন অব ট্যানিন কেমন করির। ভয়ের করে ৭৮২ 
কান পাকবার আগে কান কামড়ায়_-কাংনর [ভিতর 

বাথ করে মির 

পেটের অন্গথ 5ইলেও চছণেদেও কান মায় 
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.১৭। কানে কমণ্ডন৷ 

১৮1 কর্ণমূল ফোলা 
কানের গোড়ার লালের গুপ্লির প্রদাহকে আমর! কর্ণমূল 

ফোল| বলিয়! থাকি 

কর্ণনূল ফোলার লক্ষণ 

জায়গা বদলান কর্ণমূল ফোলার একটা ন্বভাঁব 
কর্ণমূল ফোলা! জায়গ। ব্দলাইয়! কোথায় যার 

কর্ণমূল কোলার চিকিৎস! 
কর্ণমূল ফোলার চিকিৎ।--হাইডার্জ কম টা আর 

বেলাডন৷ ৫ ৪5 

কর্ণমূল ফোলার বর্গান্ত্র হাইডার্জ কম ক্রীটা 
কর্ণমূল ফোলায় বেলেডনার প্রলেপ 

কর্ণমুল ফোল! বেশ সানিয়া গেলেও কিছু দিন খুব সাবধানে 
থাকা চাই 

পৃষ্ঠ 
৭৮৫০-৭৮৬ 

৭৮৬ 

৭৮৬ 

৭৮৬---৭ ৮৮ 

পানি 

৭৮৯ 

৭৯৩--৭৯৩ 

৭৫9৪ 

৭8১, 

৭৯৯ 

৭8৯ 



সরল 

জ্বর-চিকিৎসা । 
তৃতীয় ভাগ। 

তান্বল-শুলের আর একটী ভাল অন্থদ আছে। এ 

মন্ুদে আমি অনেক রোগী ভাল করিছ্ি। কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকিলে, এ অন্থর্দে খুব উপকার ' হয। আবার খুব কন 

খরচে এ অস্ুদটা তয়ের হুয়শ - তাতেই বলি, কাঙাল 
গরিবদের অন্বল-শুলের এর চেয়ে ভাল অস্দদ আর নাই। 

অন্ডদটা নীচে লিখিরা দিলাম-_ 
মাগ্নাশিষ! *** "-* ১* গ্রেন্ 

রুবাধ্ব (রেওচিনি) *.* '৫ গ্রেন্ 
টের খুঁড়ে! (িঞর পাউডার) ১*, ৫ গ্রেন্ 

একত্র মিশ।ইয়৷ একটী পুরিয়া তয়ের কর। 

. এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুিয়া 

হঘের করিতে পার। রোজ তিন বেলা তিনটা পুরিয়। 
খাইতে দিনে ।. বত দিন রোগটা নির্দোষ হইয়া! না সারিবে, 
তত ছরিন.নিয়ম. করিত এই প্লুরিয়। খাইবে। অন্বল-শুলই 



৪৮৮ বাঁধক ব্যথার যন্ত্রণাও সেই মফিয়া-মিকৃশ্চরে সারে । 

 হোক্, আর অন্থলের ব্যামোই হোক্, পথ্যের ব্যবস্থা ছুয়ে- 

তেই সমান। ৪৮২--৪৮৫র পাতে পথ্যের কথা বলিছি। 
৪৩র পাতে যে মফিয়া-মিকৃশ্চর্ লেখা আছে, বলিতে 

গেলে, তাতে না সারে এমন ষন্ত্রণাই নাই। 8৪৮১--৪৮২র 

পাতে এর কথা বেশ করিয়া বুলিছি। সৰ কথা বেশ করিয়া 

গলিয়া না বলিলে, যদ্দি বুঝিতে না পার, এই জন্যে এখানে 

সার একটা যন্ত্রণার কথা লিখিয়া দিলাম । এ যন্ত্রণাও সেই 
মফ্রিয়া মিকৃশ্চরে ভাল হয়। বাধকের ব্যথা! বলিয়া মেয়ে- 

. দের একটা রোগ আছে। খতুর সময়ে এই ব্যথা উপস্থিত 
ভয়। যাদের এ ব্যথা আছে, ব্যথা থাকিতে তাদের সন্ভান 

হর না। এই জন্যেই, একে বাধকের ব্যথা! বলে। বাধক 

কিসের বাধক ? সন্তান হওয়ার বাধক । ষাদের বাধকের 

বাগ; আছে, খভুর সময় তারা বড়ই কষ্ট পায়। কোমর, 

তলপেট আর ছুই কুচ্কিল্ল উপর - এই সব জায়গায় যেন 

জিঞুল মাছে হানিতে থাকে ৷ বাতনায় রোগিণী যেন কাটা 

কৈতরের মত ছটফট করিতে পাকে । এমন বে যাতলা, 

এ৪ মকিয়া-মিকৃশ্চরে সারে । যাতনা যতক্ষণ থাকিবে, 

ছু ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া অস্রদ খাওয়াইবে। এই 

অস্থঙদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীকে বদি গরম জলের 

টপে কোমর পর্যন্ত ভূবাইয়। বসাইতে পার, তবে দেখিতে 

দেখিতে ও সৰ যাতনা দুর হয়। এ সব কথ! এর পর ভাল 
করিয়া বলিৰ। 

সম্প্রতি এক জন ররর আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিধ়াছিলেন, মহাশক় আপনার সরল স্বর-চিকিৎসায় ৪৩র 



অনেকে ভূল করিয়! ডাক্জারিয়াকফে ডিসেপ্টরি রলেন। ৪৮৯ 

পাতে যে মফিয়! মিকৃশ্চর লেখা আছে, সে কোন্ মঞ্চিয়া ? 
য্াসিটেট অবৃ মঞ্চিয়া, না মিউরিয়েট অব্ মরিয়া? ছু 
রকম মঞ্চিয়ার কোন্ রকম, বিশেষ করিয়া লিখিয়া। দিলে 

ভাল হুইত। ছুয়েতেই সমান ফল পাওয়! যাঁয় বলিয়া, 

আমি বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিই নাই । দু রকম মঞ্চিয়ার 

গুণের তষ্কাত থাকিলে বিশেষ করিয়৷ লিখিয়া দিতাম । 

যাই হোকু, আমি মিয়ুরিযেট অব মক্কিয়াই ব্যবহার করিয়! 
থাকি.। আমার এই উত্তরেই তিনি সম্ভষ্ট হইলেন। 

৫1 রন্তু আমাশ। বিজ দামাল বড 
খল রোগ । একটু পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চাষ 

না। এ ছাড়া, রক্ত-আমাশার় যে কত ব্লেশ, কত কষ্ট, কত 

যাতনা, রক্ত-আমাশ। বার একবার হছয়ান্ছে, কেবল সেই তা 

জানে । রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা ডিসেন্টরি বলেন। 
অনেকে ভুল করিয়া ডায়ারিফরাকে ডিসেপ্টরি বলেন। : সত 
আমাশাকেও অনেকে ডিসেপ্টরি বলিয়া থাকেন । ফল কিন্তু 

তা নয়। আম আর রক্ত বাহে যাওয়াকে ডিসেণ্টরি বলে। 

ডিসেপ্টরিতে আম আর রক্ত দুই-ই থাকা চাই। এর আগেই 

(২৫৪র পাতে ) বলিছি যে; সবিরাম জ্বরের ( ইপ্টশ্মিটেন্ট 

ফীবরে ) আর ্বল্লবিরাম-জ্বরের (রিমিটেন্ট ফীবরের ) 

যেমন কারণ ম্যালেরিয়া,  রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ 

ম্যালেরিয়। ॥ অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটা রোগেরই 

সেই এক লন্বন্ধ। ম্যালেরিয়া-স্বর যেমন এক বারে হাজার 

হাজার লোকের হয়, রক্ত-আমাশাও-তেমনি এক বারে 
হাজার হাজার লোকের হইতে পারে, আর হইয়াও থাকে । 



৪৯৪ ,." বুক্ত-খআমাশা ছু রকষ। 

রক্ত-আমাঁশী সামান্য রকম পেটের-ব্যামোর ভাবেই 
আরম্ভ হইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই এক বারে রক্ত- 
আমাশা দেখা দিতে পারে । প্রথমে রোগীর পেট কান্ডে 
পাহ্লা বাহো হয়। বাছোতে পিত্তির ভাগ বেশী দেখা যায়। 
আর বাছোর পর মল-ছুওর যেন: ছেঁচাতে বা জ্বালা করিতে 
থাকে । তার পর, বারে বারে ধাহো যাইতে হয়। বাঙ্ে 

বসিয়া রোগী পেটের কামড়ে অস্থির হয়। পেটের কাম 
যত বাড়ে, বেগও তত বেশী দিতে হয়। এই খল.রোগ 
যেরকম করিয়াই কেন আরম্ত হোক্ না, বাহে শীঘই খুব 
কম হইয়া বায়। বাহেতে মল প্রায়ই থাকে না; কেবল 

আম আর রক্ত । রক্ত-আমাশার রোগীর বাহোর গন্ধ যার 
নাকে এক বার গিয়াছে, সে গন্ধ তার আর কখনও ভুল-ভয় 
না। পুরাণ রক্ত-আমাশায় বাছ্ের দুন্ধ আরও বেশী। 
কার সাধ্য সে ছুর্গন্ধে তিষ্ঠুতে'পারে ? রক্ত-আমাশা সব 
রোগীরই যে এক রকম হয়, তা নুয়। সামান্য রকম পেট 
নাবায় যে কষ্ট হয়, কারো কারো তার চেয়ে বেশী হয় না'। 
আবার কারে কারো ভয়ানক বকম রক্ত-আমাশা হয়, 

আর তাতেই ভার! মারা পড়ে । সোজা স্থঁজি রক্ত-আমা- 
শায় পেটের কামড় আর বাহে বসিয়া বেগ দেওয়া ছাড়া 

আর কোনও বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। আহারের পর 
পেটের কামড় বাড়ে । যাই হোক, ভাল রকম চিনি 
হইলে ব্যামো শীত্রই ফারিয়া যায়। 

স্ত-জামাশা ছু রকম। নুতন আর পুরাণ ।. এখন 
ফাই রকম রক্ত-আমাশার কথ! এক. এক করিয়া বলিৰ। 



নুতন রক্র-আমাশার লক্ষণ। . ৪৯১ 

€১) নৃতন রক্ত-আমাশা __লক্ষণ। নূতন রক্ত-আমাশ। 

হইবার আগে কারো কারে! বেশ শীত বোধ হয়, তার পর জ্বর 
হয় আর নাড়ীর বেগ বাড়ে । রক্ত-আমাশ! হইবার আগে, 

যাদের এই রকম শীত বোধ হইয়] জ্কুর হয় আর: নাড়ীর বেগ 

কাড়ে, তাদের বাহ্েতে আম আর রক্ত শীঘ্রই দেখা দেয়; 

আর গোড়া থেকেই তাদের বাহোতে ভয়ানক দুর্গন্ধ, হয়। 
বারে বারে বাহো যাইতে হয়। বাহের বেগ উপস্থিত 

হইলে শ্থির থাকিবার যো কি ? তখনই বাহ্যে বাইতে হয় । 

শেষে বেগ আর শুলনি এত বাড়ে যে, ব্োোগী বাহ্যে বসিয়া 
আর উঠিতে চায় না। এদিকে আবার বেগ যত বেশী 

হয়, বাহ্যে করিবার ইচ্ছাও তত বেশী হয়। বাহ্যে পাতলা 

হয়, আর তাতে আম আর রক্ত ছাড়া কিছুই থাকে না। 

আম আবার রক্তের সঙ্গে খুর শক্ত আর ছোট ছোট গুটুলে 

মলও মিশনো থাকে । অল্পব্বল্ল বাহ্যে ঘা হয়, তাতে 
রোগীর আরাম না হইয়া বরং যন্ত্রণাই বাড়ে । বাহ্যের রং 

যেমন কাল, তার ছুরগন্বও তেমনি বেশী। বাহ্যের সঙ্গে 

রক্ত আর পু মিশনো থাকে । রক্ত আর পুব কোথা 

থেকে আসে? রক্ত-জামাশায় যে আতের ,€ অল্পের 

ইপ্টেষ্টিনের ) মধ্যে ঘা হয়। সেই ঘা থেকে রক্ত আর পৃ 
আসে। অন্ত্রের মধ্যে ঘা হওয়ার কথা এখনই বলিব। 
বারে বারে রাহ্্যে যাইবার ইচ্ছা যেমন হয়, বারে বারে 

প্রআাৰ করিবার ইচ্ছাও তেমনি হয়। 'প্রল্মাব খুব লাল 

হয়, আর প্রল্লাব করিতে জ্বাল করে । কখন কখন অতি 

কষ্টে ফোটায় ফোটায় প্রস্রাব হয় ... 



৪৯২ রক্ত-আমাশার রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ,:কি দেখিয়া বুঝিবে। 

রক্ত-আমাশার রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি 

দেখিয়া বুঝিবে ?-__ষে রোগীর গতিক ভাল নয়, তার 

পেটে ব্যথা হয়, পেটে হাতের চাপ সয় না। তার পরই 

পেটের ফাপ হয়। নাড়ীর যেমন বেগ বাড়ে, তেমনি 

ভর্ববল হয়। জিব শুক্নো, রাভা আর চক্-চকে যেন 

বার্ণিশ-করা হয়। জিবের গোড়ায়, গালের ভিতর আর 

ঠোটে ঘা' ফুটে । কখন কখন জিবের মাঝখানটা এক 

বারে কাল হইয়া যার়। আর সেঠিক্ ৫ষন কাচা মাংস 

বাহ্যে বায়। তার পরই, বাহ্যে খুব বেশী বেশী হয় আর 

জলের মত পাতলা হয়। বাহ্যের রং কটাশে-কটাশে হয়। 

দুর্গন্ধ এত হয় যে, তার ত্রিসীমানায় কেউ থাকিতে পারে 

না। দ্দিন রাত্রি রোগী চোকের পানা বুজে না। তৰে 

কখনও একটু আধটু তন্দ্রার মত হয়- আবার তখনই ষেন 

কেউ ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়।, ক্রমে পেটের ব্যথাট। যায়। 
( মুরিবার ঠিক্ আগেই এইটী ঘটে ।) পেটের উপর চাপ 

দিলে আর ব্যথা বলে না। তার পরই রোগী ভুল বকিন্ে 
আরম্ভ করে। রোগীর গা থেকে যেন মরার গায়ের গন্ধ 

বাহির হয়। হিক্ধি উঠিতে থাকে। তার পরই রোগী 

অবসন্ন হইয়! মারা যায়। 

রোগীর গন্িক যদি ভাল হয়, তবে এই মাত্র ষে সব 

ভুর্লক্ষণের কথ! বলিলাম, তার একটাও দেখা দেয় না। তার 

বাহ্যের অবস্থা ভাল হয়। তার বাহ্যেতে সহজ 'বাহ্যের 

গন্ধ ফিরিয়া. সাসে। পেটের বাথা কমিয়৷ যায় _ পেট 
তেম ন.ভ্ার-ভারও থারে না। .রোশীর অবসাদও দ্বুচিয়! 
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যার। রোগী আাগের চেয়ে চাঙ্গা হয়। নাড়ীর বেগ 

কমিয়া যায়। জ্বর ষায়। পেটের-কামড়, শূলনি আর বেগ 
ক্রমে যায়। 

রক্ত-আমাশা যে রকমেরই কেন হউক না, তার সঙ্গে 
স্কুর আর শরীরের গ্লানি থাকিতেই চায় । তবে খুব সামান্য 

রকম রক্-আমাশায় জবরও খুব সামান্য রকম হয়।  ঝআব- 

সাদও ভয় না, খিদেও যায় না, জিবও কোন রকম খারাপ 

হয় না। কিন্ত সচরাচর যে রক্ত-আমাশা হইয়া থাকে, 

তাতে রোগী অস্থির হয় আর ঘুমুতে পারে না। তার মুখ 
দেখিলে বোধ হয়, যেন সে বড় কষ্ট পাইতেছে। এ ছাড়া, 

তার ছুই উরতে খাল ধরে । খাল ধরার জন্যে তাকে বড়ই 

যন্ত্রণা পাইতে হয়। জিব অপরিষ্কার হয় আর কাটা-কাটা 

হর়। নাড়ীর বেগ বাড়ে। নাড়ী শক্ত আর সরু হয়। 

গা খসখসে শুকনো আর গরম, হয়ু। পিপাসা খুব হয়। 

আহারে মোটেই রুচি থাকে না। মাঝে মাঝে হাপ তয়, 

আর শরীর বড় অবসর হয়।' রক্ত-আমাশা বদি সারে, তৰে 

বামে ভাল হইবার লক্ষণ গুলি ক্রমে আসিয়া উপস্থিত 

হয়। সকলের, আগে, বারে বারে বাহ্যে যাওয়া আর 

পেটের ব্যথা কমে । এ ব্যামো এত আস্তে সারে ষে, 

ব্যামোটা নির্দোষ না সারিলে আর ভরসা বৰা বিশ্বাস হয় 

না- ব্যামো পাণ্টাইবারও ভয় যায় না। রক্ত-আমাশার 
রোগী নির্দ্দোষ হুইয়া সারিতে দেরি হইয়াই থাকে । 

কারণ---.এর আগেই বলিছি বে, এক এক রোগের 

ছুই দুই কারণ! দূর কারণ আর নিকট কারণ। সব 
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রোৌগেরই ধে এই ছুই কারণ সব জায়গায় বেশ স্পষ্ট 

জানিতে পারা যায়, তা নয়। তবে মন লাগাইয়া খজিলে, 

চারি ভাগের তিন ভাগেরও বেশী রোগের দূর কারণ আর 
নিকট ফারণ স্পষ্ট জানিতে পার। ২৪০-২৪২র পাত 

এক বার ভাল করিয়া পড়। এখন রক্ত-আমাশার দুর- 

কারণ আর নিকট-কারণের কথা বলি। দুর-কারণ-__ 
খুব গরমের সময় রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জনো, 

খুব গরম কাল - খুব গ্রীষ্মের সময়, এ রোগের একটা দুর- 

কারণ। যাঁরা খাবার জিনিষের ভাল মন্দ বিচার করে 
না-যা পায়, যা ঘোটে, তাই খায়, তাদেরই রক্ত-আমাশ। 

বেশী হয়। এই জন্তে, কদাহার রোগের একটা দূর কারণ। 
কদাহার কাকে বলে? কু আহারকে ভাল বাঙ্গালায় 

কদাহার বলে। বা খাইলে শরীর সুস্থ না হুইয়া বরং অস্থস্থ 

হয়, তাকেই কদাহার কু আহার ) ৰবলে। লোগা-মাছ 

(যেমন লোণা ইলীশ ), লোণা মাংস, কাঁচা ফল-ফুলরি 

(যেমন কে্টো কুল, কাচা পেয়ারা) এ সবই কদাহার। 
ষারা খুব বেশী শ্রম করে, তেমন বিশ্রাম করিতে পায় না; 

যাদ্দের আহারাদি ভাল জোটে না; যারা' রৌদ্রে পোড়ে, 
বৃষ্টিতে ভেজে, শিশির ভোগ করে ; তাদেরই রক্ত-আমাশা 

বেশী হয়। এই জন্যে, এ সব অনিয়মও বুক্ত-আমাশার 

দুর কারণ জানিবে। ঘার খাওয়া দাওয়ার ও আর আর 

সকল কাজেই নিয়ত অত্যাচার করে, তাদেরও রক্ত-আমাশ। 

বেশী হয়। এই জন্যে, অত্যাচার রক্ত-আমাশার একটা 
দুর কারণ। অত্যাচার বলিলে যে কেবল একটি কাজেরই 
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অত্যাচার বুঝায়, তা নয়। অত্যাচার সকল কাজেই হয়। 

পাঁচ কোষ ফাটাল খাইলে, তাকে অত্যাচার বলে না। 

ভুমি ঝড় একটা কাটালের একবারে আধ খানা খাইয়া 

ফেলিলে - তাকেই অত্যাচার বলে । স্নান করিবার সময় 

রোজ একটু করিয়া সাঁতার দিলে, তান্ভক অত্যাচার বলে ন!। 

ভূমি ভোরে জলে নামিলে, আর ফেলা ছুপর পধ্যস্ত সাতার 

কাটিলে আর ডুব ফুড়িলে _ তাঁকেই অত্যাচার বলে। যার 

মেবটেই থিদে হয় না, যা খায় ভাল পরিপাক করিতে পায়ে 

না, ডার্ভরের ব্যবস্থা লইয়া! সে যদি রোজ ভাত খাইবার 

আগে চা-চামচের এক চামচ (এক ডাম) একের নম্বর 

ত্রাণ্ডি নিয়ম করিয়া খায়, তাকে অত্যাচার বলে না। ক্রিমি 

দিনের মধ্যে আধ বোতল ত্রাপ্ডি' পার করিলে _ তাকেই 

অত্যাচার বলে । 

তার পর রক্ত-আমাশার মিকট কারণ বলি- ম্যালেরিয়। 

রক্ত-আমাশার একটা নিকট কারণ। সবিরাম-জ্বর € ইণ্ট- 

শ্রিটেপ্ট ফীবর ) আর শ্বপ্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেপ্ট ফীবর ) 
যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার 
তেমনি একটা ফল। ২৫৪র পাতে এ কথা বলিছি। 

সবিরাম-জ্বর আর স্বশ্লবিরাম জ্বরের যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, 

রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ ম্যালেরিয়া । অর্থাৎ ম্যালে- 

রিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই সেই এক সন্বন্ধ। এ 

কথাও ৪৮৯র পাতে বলিছি। নোংরা ঘোলা বা অপরিক্ষার 

জল খাওয়া রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। 
গায়ে কোন রকম তেশী ঠাগডা লাগান এ রোগের অর 
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একটী নিকট কারণ। বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে কাপড়ে থাকা 

শিশিরে শোআ, শীতের সময় আছুল গায়ে থাকা; এই রকম 

অত্যাচারেই গায়ে বেশী ঠাণ্ড। লাগান হয়। বাইরে শুইয়া 
রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। শীত কালের 

ত কথাই নাই - গ্রীক্মালেও গ্রীষ্মের জন্যে বাইরে শুইয়া 
রাত্রের নরম হাওয়া গারে লাগান বড় দোষ। দিনের 

বেলায় তেমন গরমের পর, রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা 
আরও দোষ। উপ্রো উপ্্রি এ রকম অত্যাচার কবিয়া 
রক্ত-আমাশার হাত কখনই এড়ান যায় না। আমাদের 

এই ম্যালেরিয়ার দেশে রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা, আর 
শরীরের মধ্যে ম্যালেরিয়াকে জায়গা দেওয়, সমান - এ 
কথাট। যেন মনে থাকে । ম্যালেরিয়া যে রক্ত-আমাশার 
নিকট-কারণ, তা এই মাত্র বলিছি। মলবদ্ধ রক্ত-আমাশার 
আর একটী নিকট কারণ যে জোলাপে ভারি ভেদ হয়, 
সে জোলাপে রক্জ-আমাশ! হইাত পারে - হুইয়াও থাকে । 

এই জন্যে, সে রকম জোলাপ লওয়াও রক্ত-আমাশার আর 
একটী নিকট কারণ। এই জন্যে, জোলাপ বেশ বুঝিয়া 

স্ুঝিয়া লইতে হয়। কোন্ কোন্ .জোলাপ লইলে খুৰ 
বেশী জলবশ ভেদ হয়, এর পর তা বলিব। যে সৰ জায়- 

গায় ম্যালেরিয়া-ত্বরের খুব বাড়াবাড়ি সে সব জায়গায় 

রোগা কাহিল আর ছুর্ববল লোকদ্দেরই রক্ত-আমাশ। বেশী 

হয়। সামীন্য এক্টু 'অত্যাচারেই তাদের রক্ত-আমাশ! 
হয়। এ ছাড়া, সে সব জায়গায় সবিরাম-্বর ( ইণ্টশ্মিটেপ্ট 
ক্কাবর) কিম্বা স্বল্লবিরাম-্বরের ( রিমিটেপ্ট ফীবরের ) 
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সঙ্গে রক্ত-আমাশা প্রায়ই থাকে । কিন্বা সেই এক 

রোগীরই একবার বা. রক্ত-আমাশ!, একবার বা সবিরাম-জ্বর 

ৰা স্বল্পবিরাম-ন্বর হয়। 

উপসর্গ--আসল রোগের সঙ্গে আর কোনও রোগ 

যোগ দিলে, সেই রোগকে আসল রোগের উপসর্গ বলে । 

রক্র-আমাশা,রোগে অনেক উপসর্গ ঘটে। রক্ত-মামাশার 

সঙ্গে, রক্ত-আমাশ! হইবার আগে, কিম্বা! রক্ত-আমাশা হই- 

ৰার পরে কম্প-ন্ধর বা স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর ) 

হইতে পারে । রক্ত-আমাশার় আর একটী উপসর্গ ঘটে 

সে উপনসর্গটীকে ডাক্তরেরা স্কর্বিবি বলেন। ক্কর্বিবি এক 

রকম রোগ । অনেক দিন শাক সব্জি আর টাটকা রসাল 

ফল, যুল না খাইলে এই রোগ হয়। এ রোগে দাতের 

গোড়া ফোলে, দাতের গোড়া আল্গ! হইয়া যায়, দাতের 
গোড়ার আইট থাকে না, দান্তের পগাড়া দিয়া রক্ত পড়ে, 

আর রোগী দুর্ববলের একশেষ হয়। এ ছাড়া রোগীর 
সকল গায়ে বেগুণে রঙের সব ফোটা-কফোটা দাগ ফোটে । 

রক্ত-শামাশায় লিবর (যকৃত, মেটে ) বাড়িতে পারে, 

লিবরের ইন্ফ্যামেশন্ (প্রদাহ ) হইতে পারে, কিন্বা 
লিবরের ফোড়া হইতে পারে । আমাদের এই গরম 

দেশে রক্ত-আমাশ! রোগে যকৃতের (লিবরের ) এই 

সব দোষ খুবই ঘটে। এই জন্যে, সব রক্ত-আমাশ। 

রোগীরই বকৃত (লিধর ) পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত 

রক্ত-আমাশা-বত দিন প্রনল থাকিবে, রোজ খুব সাবধানে 
যকত: পরীক্ষা, করিয়া দেখিবে। এমন কি, রক্ত-লআামাশা 



৪7৮ মযালিগৃন্যান্ ব! সাংবাতিক, রক্ত'আমাশ!। 

লারিয়া গেলেও যকৃত পরীক্ষা করিয়া! দেখা, উচিত। বরুত 

ঘাড়িলে, যকতের প্রদ্াহ হইলে, আর যুকৃতে ফোড়া হইলে, 

কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, আর কেমন করিয়াই 

বা তা ঠিক করিতে হয়, এর পর. সে লব তেশ করিয়া 

রলিব। রক্ত-আমাশার সঙ্গে বকৃতে (লিবরে ) ফোড়। 

হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি লা, আজও তাঠিক্ হয় 
নাই। বড় বড় ডাক্তরেরা বলেন, রক্ত-আমাশা আৰ 

ঘকুতে ফোড়া, ছুষ়েরই কারণ এক; কিন্ত পরস্পর কোন 

লন্বন্ধ নাই। যাই হোরু, আমাদের দেশের মত গরম দেশে 

ব্লক্ত-আমাশা আর ঘককতের ব্যামে। ছে খুব সাধারণ, আর 

এই ছুই ব্যামোই যে ছ্ের জায়গায় এক সঙ্গেই ঘটে, তা 

যেন সকলেরই মনে থাকে । একে রক্ত-আমাশা নিজেই 

গুন শক্ত ব্যামো, তার উপর ঘরুতের ব্যামো যোগ দিলে 
রোগীর বিপদ্ধ যে খুবই বাঁড়ে, তা বুঝাই যাইতেছে । 

ভিজে সৌতা মাটিতে বাম, হিম-বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা 

_এই সব অত্যাচারে যাদের শরীর একবারে ভগ্ন আর 

ভুববল হইয়া গিয়াছে, রক্ত-আমাঙা হইলে তাদের জীবন 

রক্ষা হওয়া ভার। সচরাচর, রক্ত-আমাশা যে রকম হইয়া 

থকে, এদের রক্ত-আম়াশা মে রকম নয়। এদের রক্ত- 

আমনাশ! ভারি ঘাড়াবাড়ি রকমেরই দেখা যায় । এ রকম 

রন্-আমাশাকে ডাক্তরেরা ফ্যালিগ্ন্যাণ্ট ডিসেব্টরি বলেন । 

ভাল বাঙ্গালায় মারাত্মক রক্ত আমাশাও বলে, ঘাংঘাতিক 

ঘক্ু-আমাশাশ বালে। আমন অবেক জায়গা আছে, যেখানে 

কেবল অপরক্ষার জল খাইয়!, আর রাত্রে হিম, বাত ভোগ 



সক্ত-আমাশা রোগের শেষে কি ঘটে ?' ৪৯৯ 

করিক্লা ম্লোকের রক্ত-আমাপা হয়। সেসব জায়গায় আর 

(বেশী অত্যাচার করিবার দরকার হয় না। যদি বল, সে সৰ 

জায়গা আবার কি রকম £ জ্বামাদের এই বাঙ্গালা দেশের 

প্রা় সকল জায়গাই সেই রকম। মোটা কথায়, সেই এক 

অত্যাচারেই কারও বা ম্যঠলেরিয়া-জ্বর হুয়, কারও বা রক্ত- 

আসাশা! হয়। সবিরাম-দ্রর (ইণ্টর্ষ্িটেন্ট ফীৰর ), শ্ল্প- 
বিরাম-জ্বর (রিমিটেপ্ট ফীবর) আর রক্ত-আমাশা - 
ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটা রোগেরই এক সম্বন্ধ । এ 
কথা এর আগেই বলিছি। 

রক্ত-মামাশা! রোগের শেষে কি ঘটে ?-_--€১) রক্ত- 

আম়াশা রোগে জন্্রে যে ঘা হয়, সেই ঘা বাড়িয়া অন্ত্র ফুটো 

বা ছাদ! হুইয়। যাইতে পারে । অন্ত্র ফুটো বা ছখাদা হইয়া 

গেলে, অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দার সাংঘাতিক প্রদাহ 

ঘটে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাক' ঞ্রই পর্দীকে ডাক্তরের 
পেরিটোনিয়ম বলেন; ভাল বাজালায় অন্ত্রবেষট 

বলে। ৩৯৮র পাতে এ পব কথা বেশ করিয়া বলিছি। 

অন্ত্র-ঢাক1 পর্দার প্রদ্াহকে ডাক্তরেরা পেরিটোনাইটিস্ 
বলেন; ভাল বাজালায় অন্ত্রবেষ্-প্রদাহ বলে। এ সব 

কথ এর পর ভাল করিয়া বলিব। (২) অন্তর ফাটিয়া 

যাইতে পান্পে, আর তার দ্ভিতর থেকে মল বাহির হইয়া 

পেটের মধ্যে কোন প্নানে ল্লমা! হইতে পারে। পেটের 

মধ্যে এই রকম করিয়া মল জমা হুইয়! বাহিরে ফোড়ার 

মত ঠেল ধরিতে পারে । একেই ডাক্তরের ফীক্যাল্ 
য্যাব্সেস্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ফীক্যাল্ য্যাবসেসাকে 



৫৪৭ . বক্ত-আমাশা! রোগের শেষে কি ঘটে ? 

মলস্ফোট বলা যাইতে পারে। মলস্ফোটের সোজ। 

বাঙ্গালা মলের ফোড়া । (৩) রক্ত-আমাশ! থেকে পায়ী- 

মিয়া হইতে পারে। আবার পায়ীমিয়া থেকে শরীরের 

জায়গায় জায়গায় ষড় বড় ফোড়া বাহির হইতে পারে। 

খারাপ ঘায়ের রঙ রক্তের সঙ্গে মিশিলে ষে রোগ হয়, 

সেই রোগকে ডাক্তরেরা পায়ীমিয়া বলেন। পায়ীমিয়া 

বড় খারাপ রোগ। এ রোগ্নের কথা এর পর ভাল করিয়া 

রলিৰ। (৪) অন্ত্রের ঘ! শুকাইয়। একরারে ভয়ানক 

কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে ; এ রকম কোষ্ঠবদ্ধ বড় 
€সাজা নয়। রোগীকে এর জন্যে নাকালের এক শেষ 

ভইতে হয়। যদি বল, অন্ত্রের ঘা শুকাইলে কোন্ঠবদ্ধ 
হয় কেন? রকোষ্ঠবদ্ধ কেন হয়, আর রেমন করিয়া 

হয়, তা বলি। সকলেই জানেন, ঘা শুকাইবার সময়, 

তার কাছের চামড়া টানিয়া ধরে। চারিদিকের চামড়া 
এই রকম টানিয়া ধরা, পোড়া-ঘায়ে ষেমন স্পষ্ট দেখি 
পাওয়া যায়, তেমন আর কোন খায়েই নয়। গালের কি 

চুয়ালের চামভ্ড৷ পুড়িয়া গেলে, সেই ঘ! শুকাইবার সময় 

যে দিকৈর মুখের কেমন বীকা তেড়া ভাব হয়, তা অনে- 

কেই দ্েখিয়াছেন | কন্ত্রের ঘ' গুকাইবার সময়ও তার 

কাছের সব জায়গায় সেই রকম টান ধরে। সেই টানে 

গুটাইয়। জড়-সড় হইয়া অন্ত্রের সেই জায়গার খোল কমিষ। 
বায়। অন্ত্রের এ রকম দুর্দশা হইলে. মল যে, সহজে 

বাহির হুইতে পারে না, তা কুঝাই যাইতেছে । কাষেই, 

রী অবস্থায় ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ ত হবেই। (₹) বক্র 



রক্ত-আমাশ। রোগের ১২চী পরিণাম |. £৯১ 

আমাশার খুব বাড়াবাড়ি হইলে রোগী একবারে অবসন্ন 

হইয়! মরিয়! যাইতে পারে। (৬) অন্ত্রের শ্রেক্ষা-ঝিল্ি 

( মিয়ুকস্ মেম্ত্ে'ণ ) পচিয়া বাইতে পারে। অন্ত্রের শ্লেক্সা- 

বিল্লি পচিয়। গেলে, রোগী দেখিতে দেখিতে একবারে 

অবসন্ন হইয়া পড়ে; আর তার পধ্ুই মারা যায়। (৭) 

রোগীর উয়ানক রক্ত-ভডেদ হইতৈ পারে, আর সেই ধাক্কা- 

তেই সে মারা যাইতে পারে । (৮) রক্ত-আমাশা থেকে 

রোগীর ভয়ানক বনি উপস্থিত হইতে পারে; সে বমির 

আর বিরাম নাই ; সে বমি থামানও যায় না। (৯) রক্ত- 
আমাশ! থেকে রোগীর জিবে ও মুখের ভিতর আর আর 

জায়গায় শাদা-শাদা এক রকম ঘা ফোটে । এই রকম 

থাকে ভাক্তরেরা ফ্যাফ্থি বলেন। ফ্ল্যাফ্থির কথা এর 

পর ভাল করিয়া ধলিব। (১০) রক্ত-আমাশ! থেকে 

যকৃতে ফোড়া! হইতে পারে।* ধকৃতের ফোড়াকে ডাক্ভ- 

রের! ধ্যাবাসস্ অব্ দি লিবরু বলেন। (১১) রক্ত-আমাশা 

থেকে উদরী হইতে পারে। উদরীকে ডাক্তরেরা য়্যাসাই- 

টিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে ডুপ্সি বলে। (১২) রক্ত- 

আমাশা থেকে রোগীর সন্গিপাত ঘটিতে পারে? সঙ্বি- 
পাতকে ডাক্তরেরা কল্যাপ্প বলেন। সন্নিপাত-অবস্থা 

কাকে বলে, তা অনেক বার বলিছি। যে রোগেই কেন 

ঘটুক না, রোগী একবারে নিতান্ত নেতিয়ে পড়িলে, চোক 

মুখ বসিয়া গেলে, নাড়ী দমিয়া গেলে, নাকে কথা উঠিলে, 

রোগীর সে অবস্থাকে স্শ্নিপাত-অবস্থা বলে। 

রক্ত-আমাশা থেকে রোশীর এই. (১২) বার রকম 



৫০২ , বুক্ত-আমাশা রোগের নিদানস্আন্ত্রে ঘা। 

অবস্থা ঘটিতে পারে।. শেষে যা ঘটে” ভাল কথায় তাকে 

পরিণাম বলে। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের এই 

বারটা পরিণাম বলিতে পার। সব জায়গাধধ এক রকম 

পরিণাম দেখিতে পাইবে না। আবার এক জায়গায় বার, 

রকম পরিণামও দেখিতে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করিয়া 
দেখিলে, জায়গায় জায়গায় রকম রকম পরিণাম দেখিতে 

পাইবে । রোগের গোড়া থেকেই ভাল চিকিুসা হইলে, 

এরকম পরিণাম ঘর্টিতেই পারে না--এখানৈ এ কথাটা 

বলিয়া রাখা ভাল। 

নিদান-_-রক্ত-আমাশা রোগের নিদাঁন কফি- নির্দীন' 
কাকে বলে? আসল কারণকে ভাল কথায় নিদান বলে। 

অমুক রোগের নিদান কিঃ বলিলে কি বুঝায়? সেই; 

রোগের আসল কারণ কি, তাই ঝুঝায়। নিদানই বল, 
আর আসল কারণই বল,'অর্থ এক । রর্ত-আমাশা রোগের 

আসল কারণ কি? আসল কারণ কি, এখন তাই বলিব। 

রক্ত-আমাশা রোগে অঙ্নে ঘা হয়। অস্ত্র ছু রকম" ছোট 

আর বড়। রক্ত-আমাশা রোগে ছোট অন্তরে, না বড় অস্ত্রে 
ঘা হয়? সচরাচর কেবল বড়' অস্ত্রেই ঘাহয়। কিন্ত 

মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশায়, ছোট অস্ত্রেও ঘ! 

হয়। মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশা কাকে বলে, 
এর আগেই তা বলিছি। ফল ধা, রক্ত-আমাশায় বড 

অগ্ত্রেই ঘ! হওয়া নিয়ম- এ কথাটা যেন মনে 'থাকে। 

বড় অন্ত্রের কোন্ জায়গায় কি রকম করিয়া ঘা হয়, আর 

সে সব ঘাই বা কি রকম, এখন তাই বলিব। ৪8৪১র 



রক্ত-আমাঁশ] রোগের নিদান-অস্ত্রের শ্লেম্সা-বিল্ির চুডির কথা। ৫০৩ 

পাতে বলিছি, অন্ত্রের ভিতর-পিঠ যে একটা খুব সরু পর্দা 
দিয়া মোড়া, সেই পার্দাকে ডাক্তরের! মিয়ুকস্ মেম্বেণ 

বলেন। এই মিয়ুকস্ মেন্বেণ পার্দাটী বড় কাজের। 
হজম বল, পরিপাক বল, সবই এরই গুণে হয়। এই 

পর্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই আর কি, পেটের-ব্যামে! 

হয়। পেট-নাবা বল, আমাশা বল, রক্ত-আমাশা বল, 
সব এই পার্দারই ব্যামো থেকে হয়। মিয়ুকস্ মেন্বে ণকে 
ভাল বাঙ্গালায় শ্রেম্বা-ঝিল্লি বলে। মিয়ুকস্ মেন্বেণের 

চেয়ে শ্রেক্ষা-বিল্লি ঢের সোজ। কথা । এই জন্যে, বারে 

বারে মিয়ুকস্ মেম্বেণ না বলিয়া তার বদলে এখন থেকে 

শ্রেম্বা-বিল্লি বলিব। অন্ত্রের শ্রেম্ষাবঝিল্লির গায়ে বি'ধ 

বিধ এমন লক্ষ লক্ষ দাগ আছে। বি'ধবিধ এ সব দাগ 

কি অন্ত্রের শ্রে্াঝিল্লির ভিতর খুব সরু সরু যে সব 

চুডি বা নলি বসান" আছে, হলেই সব চুডি বা নলির মুখ । 

এই সব চুডি বা নলি কোন আলাদা জিনিশ দিয়ে ভয়েব 

তয় নাই ; সেই শ্রেম্মা-ঝিল্লি দিয়াই তয়ের হইয়াছে । 

যেখানে যেখানে বিধ, সেই খানে সেই খানে শ্রেম্া-ঝিলি 

খুব সরু চুি' বা নলির মত হইয়া নীচের দ্বিকে নামিয়া 

গিয়াছে । এই সব চুডি বা নলির নীচের দিকে মুখ নাই ; 

শীচেরস্দিকে বদ্ধ। এই সব চুডিবানলি এত ছোট যে, 

থালি চোকে তা নজর হয় না। ছোট জিনিশ বড় দেখায়, 

এমন এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে 
মাইক্রস্ কোপ্ বলে; ভাল বাঙ্গালা অনুবীক্ষণ বন্তর 

বলে। . অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়া দেখিলে, সে সন চুডি বা .নলি 



৫০৪ র্ুক্ত-আমাশ! রোগের নিদান--এঁ সব চুড়ির কখা। 

আর তাদের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট অন্ত্রের 
চেয়ে বড় অন্ত্রের চুডি বা নলি গুলি অনেক বড়। গুহ্া- 

হারের কাছের চুড়ি বা নলি গুলি আরও বড়। ফল কথা, 

উপর থেকে গুহ্দ্বারের দিকে চুডি বা নলি গুলি ক্রমেই 

বড় হইয়া আসিয়াছে । বড় অন্ত্রের সব নীচের ভাগকে 

ডাক্তরের রেক্টম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় রেক্টম্কে মলাশয় 
বা মলভাণ্ড বলে; সোজা বাঙ্গালায় মলের নাড়ী বলে। 

মলের নাড়ীর এ সব চুডি বানলি এত. বড় যে, তাদের 

মুখ অর্থাৎ বিধবি'ধ দাগ গুলি খালি চোঙকেই দেখা 

যায়। ছোট অন্তর আর বড় অন্ত্রের শ্রেম্া-বিল্লির গায়ে 

বসান এই লক্ষ লক্ষ চুডি বা নলির কথা যে বলিলাম, 

এদের এক একটী কতটুকু করিয়া লম্বা! ? সব শুলি সমান 
লম্বা শয়। যে গুলি সব চেয়ে খাটো, সে গুলি এক 

ইঞ্চের ৩৬০ ভাগের এক ভাগের বেশী লম্বা নয়। আবার 

যে গুলি সব চেয়ে লম্বা, সে গুলি এক ইঞ্চের ১২০ ভাগের 

এক ভাগের চেয়ে খাটো নয়। এক ইঞ্চ কত টুকু 

আঠার ইঞ্চে এক হাত। আবার ২৪ আঙুলে এক হাত। 
এখন হিসাব করিয়া দেখখ ক আঙুলে এক ইঞ্চ ১২ 

আউলে এক ইঞ্চ। একের নীচে ৩ দিলে তিন ভাগের 

এক ভাগ বুঝায়। এই সব চুডি বানলির কাজকি? 

তাদের ভিতর থেকে এক রকম রস বাহির হয়। সে রস 

নিয়তই বাহির হইতেছে । সেই রসে অস্ত্রের সমস্ত শ্লেক্ষা- 
বিরির গা সর্বদা বেশ ভিজে আর নরম থাকে । তবেই 

দেখ, অন্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্লির. গা সর্বদা বেশ ভিজে আর 



রক্-আমাশ! রোগের নিদান-মেসেন্টরি কাকে বলে। ৫৫ 

মরম রাখাই তাদের কার্জ। এ ছাড়া, অন্ত্রের মধ্যে আহার 

পরিপাক হইবার সময়ও তারা ঢের কাজে লাগে । 

তার পর বলি। রক্ত-আমাখা রোগে প্রথমে বড় 

অন্ত্রের শ্লেক্সা-ঝিল্লি একটু ফোলে আর বিবপ হয়। শ্্রেক্মা- 
বিল্লির রং কি রকম হয়? রাডা হয়, বেগুণে রং হয়, 

কটাসে হয়, কিম্বা ছেয়ে রং হয়। শ্লেশ্বা-বিল্লির জায়গায় 

জায়গায় খুবই রাঙা হয়। আবার কখন কখন শ্রেক্ষা- 

বিল্লির সব জায়গায়ই এ রকম রাঙা হয়। কখন কখন 

শ্লেম্মা-ঝিল্লির রং একবারে কাল্স হইয়া যায়- বোধ হয় 

যেন পচিয়া গিয়াছে । কখন কখন শ্ল্েত্া-ঝিল্লি সহজ 

বেলার চেয়ে এত নরম হইয়া বায় যে, একটু চাপ বা জোর 

লাগিলেই ছিড়িয়া ধায়। আর অস্ত্রটী নিজেই জড় সড 

হইয়া যায়। রোগ বাড়িয়া গেলে, গোল গোল ছোট স্ব! 

গুলি একত্র মিশে এক এক খানা খুব বড় বড় ঘা হয়। 

মেসেণ্টরির প্ল্যাপ্তগুলি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে, আর 

নরম হইয়া যায়। মেসেপ্টারই বা কাকে বলে? গ্ল্যাণ্ডই 
ব। কাকে বলে ? ছোট অস্ত্র আর বড় অন্তর, পেটের ভিতর 

পিঠের দীড়ার পদকে মাংসের গায়ে ষে একটী "পর্দা দরিয়া 

লাগান আছে, সে পর্দাকে ভাক্তরেরা মেসেপ্টরি বলেন। 
পেটের ভিতর পিঠের দাড়ার দ্রিকে মাংসের গা আর আস্্রের 

গা, এই ছুয়ের মাঝখানে থাকে বলিয়া ভাল. কথায় এ 

পর্দাকে মধ্যান্ত্র বলা যাইতে পারে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ- 

ঢাকা পর্দা আর এই পার্দা এক জিনিব। আন্ত্রের বাহির- 

পিঠ-ঢাকা পর্দা এক পুরু, আর এ পর্দা দু-পুরু । অন্ত্রের 



₹০৬ বক্ত-আমাশার নিদান-র্যাশস্ অর্থাৎ গুল্লি। 

ঘাহির-পিঠ-চাক! পার্দাকে ভাক্তরেবা পেরিটোনীয়ম্ বলেন, 

ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট বলে। এ কথা এর আগে অনেক 

বার ষলিছি। অনেকে জানেন, পাটা ঝুড়ে নাড়ি ভুড়ি 

বাহির করিয়া ফেলিবার সময় শুদু পেট চিরিয়া দিলেই 

কাজ সিদ্ধি হয় মা। নাড়ি গুলি ধরিয়া জোরে টানিলে 

তবে পেটের ভিতয়কার মাংসের গা থেকে ছিড়ে আসে। 

ছেড়ে কি? যে মেসেণ্টরির কথা বলিতেছি, মাংসের 

গা থেকে সেই মেসেপ্টরি ছিড়ে আসে। নাড়ি ভুড়ি 
সব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, এমন করিয়া ঘদি পাঁটার পেট 

চিরিয়া ফেল, আর নাড়ি গুলি বেশ জুত বরাত করিয়া 

টানিয়া তুলিয়া ধর, তবে নাড়ি ভূড়ির গা থেকে পেটের 
'ভতিতরকার মাংসের গায়ে লাগান এ পর্দাটী বেশ দেখিতে 

পাইবে। এ পর্দদাটী নাড়ি ভূড়ি গুলিকে পেটের ভিতর- 
কার মাংলের সঙ্গে আট্কাইয়া রাখে। পর্দাটী আবার 

দু-পুরু ব! ছু ভাজ। এ কথা এই মাত্র বলিছি। এই 

পর্দার ছুটী ভাজের মধ্যে শ খানেক, কি শ দেড়েক বিচি 
বিচি কি এক রকম জিনিষ আছে। এই বিচি শুলির 
আকার আবার সব সমান নয়। যে গুলি খুব ছোট, সে 

গুলি কলাইয়ের চেয়ে ঘড় নয়। বে গুলি খুব বড়, সে 

ঘুলি ছোট ধাদামের চেয়ে ছোট নয়। বিচি বিচি এ 

খুলি কি? সোজা বাঙ্গালায় এ বিচি গুলিকে আমর! 

শুল্লি বলিয়! খাকি।! শরীরের সব জায়গাতেই গুল্লি 
আছে। গাল, গলা, কানের গোড়া, বগল, ,কুচ্কি ও আর 

আর সব জোড়ের.জায়গায় গুলি বেশী থাকে, আর বেশ 



রঞ্ক-আমাঁশার নিদান--বড় অস্ত্রে খায়ের কথা। ৫*৭ 

»্পষ্ট টের পাওয়া যায়। এই সব গুল্লিকে ডাক্তরের! 
গ্র্যাগ্ডস্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় গ্রন্থি ধলে। ৩৯৯র পাতে, 
রসের যে সব শির কথা বলিছি, সেই সব শির এই সব 

গুল্লির ভিতর দিয়া যাতায়াড করে । এই জন্যেই, এই 

সব গুল্লিকে রসের গুলি বলা যাইতে পারে। রসের 

গুল্লিকে ডাক্তরের! লিল্ষ্যাটিক্ গ্ল্যাগুস্ বলেন, ভাল বাঙ্গা- 

লাঁয় লসীকা-গ্রস্থি বলে। 

গাল, গলা, বগল, কুঁচ্কি কি আর কৌন জায়গার গুল্লি 

ফুলিলে, তাতে ব্যথা হইলে, আমরা বলিয়া! থাকি গুলি 

আভিরেছে ; ভাক্তরেরা বলেন, গ্র্যাপ্ডের ইন্ফ্যামেশন্ হই- 

রাছে ; ভাল বাঙ্গালায় বলি গ্রন্থির প্রদাহ হইয়াছে । এই 
জন্যে রক্ত-আমাশা রোগে মেসেণ্টরির গ্ল্যাণ্ড গুলি প্রায়ই 
রাডা হয়, ফোলে আর নরম হইয়া ধায়, না বলিয়া, তার 

বদলে মধ্যান্ত্রের (এ পর্দারণ গুঁল্লি আয়ই রাঙা! হয়, ফোলে 

আর নরম হইয়! যায়, বলিতে পার। 

রোগের গোড়ায় অন্ত্রের মধ্যে আম, রক্ত, আর এক 

রকম পাতলা রস থাকে। এই পাতল! রস আর কিছুই 

নয়; একে লিক্ষ বলে। লিক্ফের কথা ৩৯৮র পাতে 
বলিছি। রোগ বাড়িয়া গেলে অন্ত্রের মধ্যে পৃষ আর রক্ত 
মিশন থাকে । যে রোগী অনেক দিন রোগ ভোগ করি- 

য়াছে, তার অগ্ত্রের ঘা গুলি এক বারে জড় সড়, আর সেই 

সব ধায়ের চারিদিক প্রায় হাড়ের মত শক্ত দেখা ধায়। 

যে সব ঘা শুকাহয়া গিয়াছে, তাদের জায়গায় শর্ত জাম্ড়ো 

দেখিতে পাওয়া যায়। বড় অস্ত্রের শ্লেশ্মা-ঝিল্লির এ সৰ 



€*৮ রক্ত-আমাশার নিদান--বড় অস্ত্রে ধায়ের কথা । 

চুডি বা নলি বড় হয়। আর এ সব চুডিবা নলি' 

বেড়িয়া, বা তাদের ভিতর ঘা হয়। ঘা গুলি আগে 

গোল থাকে, আর তাদের কিনারা গোল বা চেপ্টা। 

তার পর, ঘা গুলির মাঝখান খোল হইয়া যায়। শেষে 

ঘা গুলি আর গোল 'থাকে না, শীঘ্রই ভেড়া বাকা হইয়া 

যায়। ঘা গুলি অন্রের লম্বালন্ঘি ভাবে হয় না, অন্তর 

বেড়িয়া হয়। সব ঘাই যে অন্ত্র বেড়িয়া হয়, তা নয়, 
তবে প্রায় বটে। আবার অন্ত্রের সব খানি বেড়িয়াই মে 

ঘা হইয়া থাকে, বা হইতে চায়, তা নয়। ঘা গুলির 

আকার প্রকার এক রকম নয়। কতক গুলি বড়, কতক 

গুলি মাঝারি রকম; কতক গুলি ছোটি। কতক গুলি 

গোল, কতক গুলি লম্বা, কতক শুলি বাঁকা তেড়া। কতক 

গুলি বেশী গভীর, কতক গুলি কম গভীর। অনেক 

জায়গায় শ্রেম্বা-ঝিল্লি পচিয়া 'খসিয়াও গিয়া এ রকম সব 

ঘা হয়। অন্ত্রের শ্রে্া-ঝিল্ি এই রকম করিয়া পচিয়া 

খসিয়া গেলে, তার নীচেকার পর্দা গুলি এত পুরু হয় যে, 

অনৈক দিন রোগ ভোগ করিয়া যাদের শরীর এক বারে 

অস্থি চশ্ সার হইয়া গিয়াছে, তাদের পেটে হাত দিয়া 

সে অন্ত্র সহজেই মালুম করিতে পারা ধায়। রক্ত-আমাশ। 

বাদের ভাল হয়, তাঁদের অন্ত্রের শ্রেক্সা-বিল্লিয় এই সব 

ঘায়ের কিনারা ঘা ধার আগে বেশ গোল হয়, আর দেখিতে 

সহজ ঘায়ের মত হয়। ভার পর, সেই কিনারা থেকে 

মৃতন মাস গজাইয়! ক্রমে ঘা পুরিয়া উঠে। রক্ত-আমাশা 
রোগ পুরাণ পড়িয়া গেলে, অস্ত্রে শ্লেম্মা-বিলির ঘা গুলি 



রক্ত-আমাশা রোগে রোগী কত দিন ভোগে । ৫০৯ 

এমন কি শুকাইয়। গেলেও, রোগী আম রক্ত বাহো যাইতে 

থকে । কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পুরাণ রক্ত- 

আমাশায় অন্ত্রের শ্রেক্া-বিল্লির ঘা গুলির সব রকম অবস্থাই 

দেখা যায়। কতক গুলি ঘা বা শুকাইয়। গিয়াছে, কতক 

গুলি ঘা বা দগ্দগে। অন্ত্রের পর্দা গুলি পাতলা হইয়া 
যাইতে প্রারে। কিন্ত সচরাচর তাদের পুরুই দেখা যায়। 

কোন কোন জায়গায় আবার একটা পর্দা তয়ের হইফ! 

অন্ত্রের ভিতর খানিকটে ঢাকিয়া ফ্লেলিতে পারে । এ 

পর্দাতেও ঘ| হইতে পারে । আমাদের দেশের মত গরম 

দেশে রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো প্রা়ই হইয়। 

গাকে। এ কথা এর আগেই রলিছি। ঠাগু দেশে রক্তু- 
আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামে। সচরাচর ঘটে না। 

রক্ত-আমাশা-রোগে রোগী কত দিন ভোগে ?1-_ ঢু 

পাচ দিনও ভুগিতে পারে, ছ পাঁচ মাসও ভুগিতে পারে, 

আবার ছ পাঁচ বছরও ভুগিতে পারে। আৰার চাই কি, 
তারও বেশী ভূগিতে পারে। 

রক্-আমাঙ্গায় কত রোগী মরে ? নূতন রক্ত-আমাশায় 

যদি খুব বেশী মরে, তবে ৮ জনের মধ্যে এক জন মরে ; 

আর যদি খুব কম মরে, তবে ৫০ জনের মধ্যে ১ জন মরে। 

আবীর এর মাঝামাঝিও হইতে পারে । পুরাণ রক্ত-আমা- 

শায় ষদি খুব বেশী মরে, তবে ৪ জনের মধ্যে এক জন 

মরে ১ আর বদি খুব কম মরে, তবে ৬ জনের মধ্যে এক 

জন মরে! তবেই দেখ, নুতন রক্ত-আমাশ্বার চেয়ে পুরাণ 

রলক-আমাশায় রোগী কত বেশীমরে | নুতন রক্ক-ঙ্গাম।- 



৫১২ হেকৃটিক্ ফীবর্--এ আর এক রকম স্বল্লবিদ্বাম-জর। 

করিয়া বলিছি। দুর্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপন? 

থেকে স্বল্পরিরাম-জ্বর ( হেক্টিক্ ফীর্র্) হওয়ার কথা 

দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, বারে রারে 
আম-রক্ত বাহো শিয়া, আর পেটের কামড়, শুলনি, আর 

কৌতানিতে রোগী খুব কারু আর কাহিল হইয়! পড়িয়াছে। 

আর বড় অন্ত্রের শ্রেক্সা-বিল্লির ঘ৷ বাড়িয়। তা থেকে ভারি 

রকম উদ্দীপন! ( ইরিটেশন্ ) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপনা 

থেকে স্বল্পবিরাম-ন্বর হুইয়াছে। এইযে ন্বল্পবিরাম-জ্বর, 

একেই তুমি হেক্টিকৃ ফীবর্ বলিতে প্রার। স্বল্লবিরাম- 
জ্বরে দিন রাতের মধ্যে জ্বরের কেবল এক বার প্রকোপ 

হয়। কিন্তু হেক্টিক ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাঁচর 
জ্বরের ছু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হের্টিক্ ফীররে 

গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলো আর পায়ের তেলোর 

তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলে! আর পায়ের 

তেলে! এত গরম ভুয় যে, তাতে হাত দ্দিলে বোয় হয় যেন 
হাত পুড়িয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের ময় রোগীর 
গাল দুটা লাল হুয়। রোগীর শরীর দেখিতে দেখিতে 
ক্ষয় পাইয়ী যায়। শ্বল্পবিরাম-জ্বর আর হেক্টিক্ ফীররের 

তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ'। হেক্টিক্ ফ্লীবরের 

কথা এর পর ভাল করিয়া বলিৰ। হেক্টিক্ ফীরঞ্জের 
বাঙ্গালা কি? ভাল বাঙ্গালায় হেক্টিক্ ফীবরকে য়-জ্বর 
বলিতে পার। যে জ্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই 

ভ্বরকে ক্ষয়-জ্বর বলে। এই জন্যে, হেক্টিক্ ফীবরের য়ে 
অর্থ, ক্ষয়-জ্বর বলিলে তা. বেশ বুঝায়। 



রক্ত-আমাঁশ! রোগীর পলোগ না লারিবার লক্ষণ--চিকিৎসা । ৫১৯ 

রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ মা সারিবার লক্ষণ--__ 

খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, বমি, হিকি, হাত 

পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাণ্ডা ঘাম, খুব বাড 
আর গুকৃনো জিব। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; 

বাহোতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয় ; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের 

দাগের মত, বেশুণে রভেয় বিন্দু বিন্দু দাগ ফোটে ; রোগী 

অসাড়ে বাহে যায়; হাত ধরিয়া! দেখিলে পাঁচ সাত বার 

অন্তর একবার নাড়ী পড় টের পাওয়া যায় না। রক্ত- 

আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-ত্বর ( ইপ্টর্শি- 

টেন্ট ফীবর্ ) কিন্যা ব্বল্লবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবরু )। 
চিকিশসা-_- রঞ্জ-আমার চিকিৎসায় ডাক্তরদের মধ্যে 

বেশ মিল দেখা যায় না । সেই এক রক্ত-আমাশা রোগীর 

চিকিৎসায় যদি দশ জন ভাল্তর ডাক, তবে সেই এক 

(রোগের দশ রকম ব্যবস্থা "পারব । এই জন্যে, অনেক 

জায়গায় রক্ত-আমাশা রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় 

না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশা অনেক জায়গায় 
নির্দোষ হইয়া! সারে না_পুরাণ পড়িয়া যায়। নুতন 
রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত আমাশায় ভয়'কত বেশী, 
এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের 

স্বভাবটা যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাকে দিয়া এ 

রোগের চিকিতসা যেমন হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় 

না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা বড়ই খল রোগ। 

দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে । যখন বলিছি যে, রক্ত- 
আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, তখন এ রোগের স্বভাবের 



৫১২ হেক্টিক্ ফীবর্--এ আর এক রকম স্বল্পবিদ্াম-জর । 

করিয়া বলিছি। ছুর্ববল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপন! 

থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর ( হেক্টিক্ ফীর্র্) হওয়ার কথ 
দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি । মনে কর, বারে রারে 

আম-রক্ত বাহ গ্রিয়া, আর পেটের কামড়, শুলনি, আর 

কৌতানিতে রোগী খুব কারু আর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। 
আর বড় অন্ত্রের শ্রেক্মা-বিল্লির ঘা বাড়িয়া তা থেকে ভারি 

রকম উদ্দীপ্রনা (ইরিটেশন্ ) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপনা 

থেকে ব্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়াছে । এই যে স্বল্পবিরাম-জ্বর, 

একেই তুমি হেক্টিক ফীবরূ বলিতে গার। স্বল্লবিরাম- 
জরে দিন রাতের মধ্যে জ্বরের কেবল এক বার প্রকোপ 

হয়। কিন্ত্রু হেক্টিক্ ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাচর 
জ্বরের দু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হের্টিক্ ফীবরে 
গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলে আর পায়ের তেলোর 

তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলো৷ আর পায়ের 

তেলে। এত গ্ররম কুয় য়ে, তাতে হাত দ্দিলে বোধ হয় যেন 
হাত পুভভিয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের ঘ্ময় রোগীর 
গাল দুটা লাল হয়। রোগীর গ্গরীর দেখিতে দেখিতে 
ক্ষয় পাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর আর হেক্টিক ফীররের 
তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ। হেক্টিক্ ফীবরের 

কথা এর পর ভাল করিয়া বলিৰ। হেক্টিক্ ফীরঞ্চের 
বাঙ্গালা কি? ভাল বাঙ্গালায় হেক্টিক্ ফীবরকে ক্ষয়-ভূর 
বলিতে পার। যে স্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই 

জ্বরকে ক্ষয়-জ্বর বলে। এই জন্যে, হেক্টিক্ ফীবরের য়ে 

অর্থ, ক্ষয়-ন্বর বলিলে তা বেশ বুঝায় । 



রক্ত-আমাঁশ! রোগীর যোগ না সারিবার লক্ষণ-চিকিৎসা । ৫১৯ 

রক্ত-আমাশ! রোগীর রোগ দা সারিবার লক্ষণ-_ 

খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, ধমি, হিকি, হাত 

পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাণ্তা ঘাম, খুব রাড 
আর গুকনো জিব। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; 
বাহোতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয় ; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের 

দাগের মত বেগুণে রঙের বিন্দু বিন্ঠু দাগ ফোটে; রোগী 

অসাড়ে বাহো যায়; হাত ধরিয়া দেখিলে পাঁচ সাত বার 

তান্র একবার নাড়ী পড়া টের পাওয়! যায় না। রক্ত- 

আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-জ্বর ( ইন্টর্শ- 
টেন্ট ফীবরু ) কিনব ন্বল্লবিরাম-ভ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্ )। 

চিকিসা--_ রঞ্জ-আমার চিকিৎসায় ডাক্তরদের মধো 

বেশ মিল দেখা যায় না। সেই এক রক্ত-আমাশা রোগীর 

চিকিৎসায় দি দশ জন ডাক্তর ডাক, তবে সেই এক 

রোগের দশ রকম ব্যবস্থা পারব । এই জন্যে, অনেক 

জায়গায় রক্ত-আমাশা! রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় 

না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশা অনেক জায়গায় 

নির্দোষ হইয়া সারে না পুরাণ পড়িয়া বায়। নুতন 

রক্ত-আমাশার 'চেয়ে পুরাণ রক্ত আমাশায় ভয়*কত বেশী, 
এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের 

স্বভাবটা যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাকে দিয়া এ 
রোগের চিকিৎসা যেমন হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় 

না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশ! বড়ই খল রোগ। 

দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে। যখন বলিছি যে, রক্ত- 

আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, তখন এ রোগের স্বভাবের 



৫১৪ _. বরক্ত-আমাশা রোগের চিকিৎস| । 

কি আর বেশী পরিচয় দিতে হবে ? মোটামুটি জানিয়া 
রাখ, এই ছুরস্ত খল. রোগে একটুতেই তিলে তাল হইতে 

পারে। এই জন্যেই বলিতেছি, গোড়ায় রক্ত-আমাশা 

রোগীর চিকিৎসা হওয়াই কাজ, আর গোড়া চিকিৎসা 

হইলেই রোগীর কল্যাঁণ। যে রক্ত-আমাশা রোগের বাড়া- 

বাড়ি হইলে চিকিতসক মাথা মুড় খঁডিয়াও রোগ শান্তি 

করিতে পারেন না, গোড়ায় ভাল চিকিওসা হইলে সেই 

রক্ত-আমাশা রোগ থেকে রোগী সগ্ভ ভাল হইয়া উঠিতে 
পারে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসা ধিনি গোড়া থেকে 

করিতে পান, তারই জিত। যদ্দি বল, সব রোগেরই 

বেলায় ত একথা বলিতে পারা যায়? তা পারা যায় 

বটে; কিন্ত্ব পুরাণ পড়িয়া গেলে রক্ত-আমাশা ভাল করা 

যত শক্ত, আর তাতে যত ভয়, এমন আর কোন রোগের 

বেলায় নয়। মনে করঃ রুল্ত-আমাশা হইতেই তোমাকে 

ডাকিল। এখন তুমি রোগীর কি রকম চিকিৎসা করিবে ? 

বড় অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত মল বা গুটুলে থাকিয়া রোগ 

বাড়াইয়া দ্রিতে পারে,_-এ রকম করিয়া রোগ বাড়াইয়া 
দিয়াও থাকে । এই জন্যে, ৪০1৫০ ফোটা লডেনমের 
সঙ্গে পুর এক মাত্রা ক্যা্টর অইল্ খাওয়াইয়া দিকে। 
লডেনম্্কে ডাক্তরেরা টিংচর ওপিয়াই বলেন। ক্যাষ্টর 

অইলের পুর মাত্রা'কত খানি ? আধ ছটাকের কম নয়। 

একটু আধটু বেশী হইলেও হানি নাই। লডেনমের সঙ্গে 
ক্যা্টর অইল দিলে ভারি উপকার হয়। জোলাপ খোলার 

পর অন্ত্রের যে. একটু উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়া -থাকে, 



ঝক্ত-আমাশ। রোগের চিকিৎসা। . ৫১৫ 

লঙেনমে তা হইতে দেয় না। কাজেই, এ রকম যুক্তি না 
করিয়া রক্ত-আমাশা রোগীকে জোলাপ দিলে তার ব্যামো! 

বাড়ে বই, কমে না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও অনেকের 
ন্যাকার আসে। এই জন্যে, অনেকেই ক্যাষ্টর অইল 

খাইতে চার না। আবার অনেকে, খাইয়াও বমি করিয়। 

ফেলে। , স্পিরিট ক্লোরোফকন্মের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে 

ক্যাষ্টর অইলের তেমন যে বিট্কেল তার € আম্বাদন ), 

তাও জানিতে পারা যায় না । ধারা ক্যাষর অইল খাইতে 
ধড়ই নারাজ, এ মুষ্টিষোগটী তাদের মনে করিয়া রাখিলে 
ভাল হয়। এই রকম যুক্তি করিয়া লডেনমের সঙ্গে 

ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ উপ্রো-উপৃৰি ছ তিন দ্বিন দিলে, 

চাই কি, তাতেই রক্ত-আমাশা বেশ সারিয়া যাইতে পারে । 

রোগীকে আর কোন অন্ুুদ বিস্থদ দ্বার দরকার হয় না। 

জোলাপ দিবার সময়ই সকাল বেলা । শুদু জোলাপ 

দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। জোলাপ দেওয়। যেমন 

দরকার, রোগীর পধ্যের ধরাধর করাও তেমনি দরকার। 
পথ্যের ধরাধর করাই পেটের-ব্যামোর আসল চিকিৎসা 

একথা এর আগে অনেক বার বলিছি। “ এ কথাটা! 
চকিৎসকও যেন কখনও না! ভূলেন, রোগীও যেন কখনও 

না ভুলে। ভূুলিলে চিকিৎসকও যশ পাইবেন না, রোগীও 

রোগের হাত এড়াইতে পান্বিবে না। চিবাইয়া খাইতে 

হয়, এমন কোনও জিনিষ রোগীকে খাইতে দিবে না। 
কিন্ত এটা, যেন মনে থাকে, ষে আহার দিবে, তাতে যেন 
রোগীর গায়ে বল হয়। এমন আহার কি? মাংসের 



৫১৩ রক্ত-আমাশ! রোগের চিকিৎসা-পোর্ট। 

কাথ, চুণের জল-মিশনো এক-বক্কা হধ) আর র্যারারুট ! 
তিন ভাগ দুধের সঙ্গে এক ভাগ চুণের জল মিশাইয়! 
লইবে। রোগী যদি খুব দুর্ববল হুইয়৷ থাকে, তবে তাকে 

একটু একটু পোর্ট খাইতে দিবে। নুতন পো্টের চেয়ে 
পুরাণ পোর্ট ভাল। , পুরাণ পোর্টে বেশী উপকার হয়। 
বাজারে অনেক রকম পোর্ট বিক্রি হয়। যেসাহেব খে 

পোর্ট তয়ের করিয়াছেন, সে পোর্ট সেই সাহেবেরই নামে 
চলিত। রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট, পেজ্ সাহেবের পোর্ট, 
আর হোয়াইট সাহেবের পোর্ট--এই তিন রকম পোর্টেরই 
আদ্র বেশী। ডাক্তরদের মধ্যে কেউ রবটসন্ সাহেবের 
পোর্ট ভাল বলেন; কেউ পেজ সাহেবের পোর্ট ভাল 
বলেন; কেউ বা হোয়াইট সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন। 
রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট আদ্দি বলিয়! আমি প্রায়ই আর 
কোনও পোট” ব্যবহার “করি না। রবটণ্সন্ সাহেবের 
আসল পুরাণ পোর্ট যদি লও, তবে ছু টাকা আডাই টাকার 
কমে এক বোতল পাবে না। শল্ডা খু'জিতে গেলেই খারাপ 
জিনিষ পাবে। জোআন রোগীকে এক. এক বারে ৪ ডা 
করিয়া পোর্ট দিতে পার। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া পোর্ট 
তিন বারও দিতে পার, চারি বারও দিতে পার, ছয় বারও 
দিতে পার। বেশী ছুর্ববল রোগীকে বেশী বার পোর্ট 
দেওয়া চাই। পোর্ট জলেরও সঙ্গে 'মিশাইয়া দিতে পার, 
খুব পাতলা ব্রথেরও সঙ্গে মিশাইয়৷ দিতে পার। কিন্তু 
দ্ধের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার না। পোর্টের সঙ্গে 

মিশাইলে দুধ চি“ডিয়। যায়-_ছুধ নষ্ট হইয়া যায়। সে 



বক্ত-আমাশা রোগে চিকিৎসা--ভার্পিণের সেক । ৫১৭ 

ভুধ খাইলে রর্ত-আমাশা রোগীর যোগ বাড়ে বৈ কমে না। 

এমনি শুদু ছুধই রর্ত-আমাশা রোগীর পেটে পয় না। 

তাতেই চুণের-জলের সঙ্গে মিশাইয়ী এক-বন্ধ! ছুধ দিতে 
বলিছি। চুণের জলৈর সঙ্গে মিশাইলে হুঁধ ছানা হইতে পারে 

মা-_কাজেই পেটে গিয়া অগুণও করিতে পারে না। রক্ত- 

আমাশা রোগীর শুলনি, ধেগ দেওয়া আর প্রশ্রাবের কষ্ট 

নিবারণের জন্যে মাঝে মাঝে লডেনমের পিছকিরি দিবে। 

কত খামি লডেনম্ কি রকম করিয়! গুহাদ্বারের মধ্যে পিছ- 

কিরি করিয়া দিতে হয়, ৯৪র পাতে তা বিশেষ করিয়া 

বলিছি। র্ক্ত-আমাশ! রোগীর পেটের কামড় নিবারণের 

যেমন অর্দ তার্পিণের সেক, তেমন অন্ুদ আর নাই। 

৪১৪__৪১৫র পাতে প্রুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় যে 
কম করিয্া তার্পিণেরর লেক দিতে বলিছি, এখানেও ঠিক্ 

সেই রকম করিয়া সেক দিবে । তার্পিণের এ রকম সেকে 

বড়ই উপকার হয়। দেখিতে দেখিতে পেটের কামড় 

নরম পড়ে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় রোগীর পেটে 

তার্পিণের এ রকম সেক দিতে কখনও ভুলিবে না। 

আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশা রোগের 
চিকিৎসা যদি গোড়াতে হইল, তবেই মঙ্গল, নৈলে প্রমাদ। 

ফল কথা, রক্ত-আমাশা রোগের গোড়ায় চিকিৎসাই 

চিকিৎসা । রোগ বাড়িয়া গেলে অস্থদ্দ দিয়া তা থামান 

মক্ষিল। এই খল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে বিস্তর 

বুদ্ধি কৌশল খাটাইতে হয়। চিকিৎসার জ্ঞকুত বরাত বিনি 
বেশ জানেন, দরকার হইলে ধিনি বুদ্ধি কৌশল বেশ খাটা- 



€১৮ বুক্ত-আঁমাশ' রোগের চিকিৎসা--রোশগীর খাম হওয়।! ভাল। 

ইতে পারেন, তার হাতের ঘ্বোগী প্রায়ই বেজায় হয় না'। 

রোগ শক্ত রকম হইলে ত তার কথাই নাই। সোজা রোগেও 

রোগীকে যত দুর পার, স্থির রাখিবে। রোগী যে ঘরে 

থাকিবে, সে ঘরে যেন বেশ বাতাস খেলিতে পায় । রক্ত- 

আমাশা রোগীর ঘামু হওয়া বড় দরকার। কি করিলে 

তার বেশ ঘাম হয় গরম জলের টপে খানিক ক্ষণ বসা- 

ইয়া তার পর শুকৃনো খসখসে তোয়ালে কি কাপড় দিয়! 

তার সব গা খুব জোরে মুছাইয়া দিবে। তার পর, যে সে 
একটা গরম কাপড় দিয়! তার সব গা! ঢাকিয়া রাখিবে। 

তার পর নীচের লিখিত পুরিয়৷ অন্থুদ তাকে খাইতে দিবে। 

এতে সমস্ত দিন রাতিই তার একটু একটু করিয়া ঘাম 

হইতে থাকিবে । এ রকম ঘামে রক্ত-আমাশার বড়ই 

উপকার করে। 

ইপেক পাউডর ৫ গ্রেন্ 

বাইকার্বণেটু অব সোডা .**, ০৯০ গ্রেন্ 

ফ্াকেসিয়। পাউডর ৮ সু ১৯ গ্রেন্ 

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

পুরিয়া তয়ের করিতে পার । রোজ তিন বেলা! ৩ট। পুরিয় 

খাইতে দ্িবে। নুতন রক্ত-আমাশায় এই অস্থুদটী আদি 

সর্নবদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইপেকাকুয়ানার মত 

নুতন রক্ক-আমাশার ভাল অসুদদ আর নাই। ইপেকা- 

কুয়ানা খাইয়া বমি করিলে, অন্থদ্বের তেমন ফল পাওয়া! 

যায় না। এই জন্যে, ইপেকাকুয়ানা খাইয়া যাতে বমি 



'ইপেকার মত নৃতন রক্ত-আমাশার ভাল অন্থদ.আর নাই । ৫১৯ 

না হয়, তার ফিকির করিবে । এমন ফিকির কি? 

ইপেকাকুয়ানা খাইবার ঘণ্টা খানেক আগেও কোন রকম 

জলীয় দ্রব্য খাবে না, অস্ুদ্দ খাওয়ার পরও ঘণ্টা খানেক 

কোন রকম জলীয় দ্রব্য খাবে না। অস্থদ্দের সঙ্গে যে জল 

টুকু খাওয়।, দরকার, কেবল সেই ল্লল টুকুই খাবে-_তার 

বেশী খাষে না। গালে জল লইয়া পুরিয়া গিলিয়া খাবে। 

অন্ুদ খাওয়ার আগে আর পরে যদি ফোন রকম জলীয় 

দ্রব্য না খাও, আর অস্থদ খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাক, 

তবে বমি হওয়ার ভয় থাকিবে না। ইপেকাকুয়ান। 

খাইয়া যদি বমি না হয়, গা ম্যাকার হ্যাকার করে, আর 

বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, তবে বড়ই উপকার হয়। ইপেকা- 

কুয়ানা খাইয়া অল্প গান্যাকার ম্যাকার করিবে, কিন্ত্ব বমি 

হবে না_-এই হইলেই তোমার রক্ত-আমাশা রোগীকে 

ইপেকাকুয়ান! খাওয়ানর যে ফঈী, তা হইল। বারে বারে 

ইপেকাকুয়ানা না বলিয়া, £এখন থেকে সোজা-স্থজি ইপেকা 

বলিব। ইপেক খাইয়া যদি বড়ই গা-ন্যাকার ন্যাকার 

করে, তবে বরফের টুকরো খাইতে দিবে। পাড়ার্গায়ে 

ঘরফ পাওয়া যায় না। সেখানে রোগীর এ অবস্থা ঘটিলে 

কি করিবে ? ৫ গ্রেন্ ইপেকা খাইয়া রোগী যদি চুপ 

করিয়া শুইয়া থাকে, আর কোন রকম জলীয় দ্রব্য না 

খায়, তবে তার গা-ন্যাকার স্যাকার থামাইবার জন্যে বরফ 

খুঁজিবার দরকারই হয় না। একটু আধটু গান্যাকার 
হ্যাকার যা'হয়, তা আপনিই 'সারিয়া যায়। তাতেই বলি- 

তেছি, বরফের অতাবে পাড়ারগায়ে রক্ত-আমাশা-রোগীর 



৫২০ 'ইপেকা যাদের সর না, ভার্দের কি অন্থদ দিবে? 

চিকিৎসার কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। তবে এমন অর্ক 

রোগী আছে, যার্দের ইপেকা মোটেই সয় না। এক গ্রেন্ 

ইপেকা খাইলেও তাদের বমি হয়। তাদের উপায় কি 

করিবে £ ইপেকা বৈ ত তোমার আর অন্ুদ নাই! 
ইপেকা ছাড়া নুতন রক্ত-আমাশায় যদি আর কোনও অস্থদ 
না থাকিত, তবে ডাক্তরেরা সত্য সত্যই সে সব রোগীর 

কোনও উপায় করিতে পারিতেন না । নূতন রক্ত-আমাশার 
চিকিৎসায় যেখানে দেখিবে যে, ইপেকা খাইয়া রোগী 

কোন ক্রমেই তা পেটে গলাখিতে পারে না, কেবল সেই 

খানেই ধারক অন্ুর্দ দিতব। টনচল), মৃতন রক্ত-আমাশায় 

ধারক দিবার কোনও দরকার নাই--দেওয়া উচিতও নয়। 
সম্প্রতি আমি একটা সাহেবের নৃতন রক্ত-আমাশার 

চিকিতসা করিছিলাম। ইপেকা যার পেটে না সয়, তার 

নুতন রক্ত-আমাশার চিকিতসা কি রকম করিয়৷ করিতে 
হয়, এই সাহেবটীর চিকিৎসার বৃত্তাস্ত পড়িলে বেশ 

বুঝিতে পারিবে । সাহেবটার বয়স ৩২৩৩ বছরের বেশী 

নয়। শরীর খুব সবল আর হৃষ্ট পুষ্ট । বছর চারি পাঁচ 
আগে তার একবার রক্ত-আমাশা! হইছিল। যারা আসল 
বিলিতি সাহেব, পয়স! খরচ করিতে পারেন, ব্যামো স্যামে! 

হইলে তীর! সাছেব ভাক্তরদেরই দিয়া চিকিগুস৷ করাইয়া 

থাকেন। পয়সা-ওয়ালা আসল বিলিতি সাহেবদের 

নিয়মই এই | কিন্ত কলিকাতার পয়সা-ওয়ালা বাঙালি 
বাবুদের ব্যবহার এর ঠিক উপ্টো! সাহেব ডাক্তর 
আনিতে পারিজে আর দেশি ডাক্তর' চান না! এসব 



একটা সাছেবের নূতন রক্ত-আমাঁশায় চিকিৎসার কথ্া। ৫২১ 

দুঃখের কথায় আর এখন কাজ নাই। তার পর বলি। 

সাহেবের ব্যামো হইয়াছে, মেম সাহেব এক জন সাহেব 

ডাক্জরফে ডাকিয়। প্রাঠাইলের। ভাক্তর সাহেব আস্য়! 

নৃতন রক্ত-আমাশ। হইয়াছে শুন্িয়াই একবারে এর ডুম্ 

ইপেকাকুয়ানা খাওয়াইবার ব্যবহো করিয়া দিলেন। 

ডাক্তর সাহেব চলিয়া গেলেন। স্কট টম্সনের ডিস্পে- 

ন্নরি থেকে অন্থ্দ আসিল। রোগীকে এক পুরিয়া অনু 

খাওয়ান হুইল। পাঁচ মিনিট না যাইতেই বমি হুইয়। 

অন্থুদ উঠিয়। পড়িল। এই যে বমি আরম্ত হইল, এ বমি 
ডাক্তর সাহেব তিন চারি দিনেও বন্ধ করিতে পারিলেন 

না। শেষে আর এক জন সাহের ড়াক্তরের সঙ্গে যুক্তি 

রুরিয়া অনের চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, বমি যন্ধ রুরিলেন। 
নিয়ত বমি রুরিয়া রোগী এত দুর্বল আর কাবু হইয়া পড়ি- 

লেন যে, ভারে চাঙ্গা করিতে ডাক্তর সাহেবের ১৫। ১৬ 

দিন লাগিল। এই রমির,কথা রোগীর বরাবরি মনে ছিল। 

এ বারে ফিরে রক্ত-আমাশা হইতেই মেম সাহেবকে তার 

ভয়ের কথা বলিলেন, কলার সাহেব ডাক্তর আনিতে এক- 

রারে নিষেধ করিয়া দিলেন । বাঙালি ডাক্তরদের মধ্যে 
আমিই নিকটে ছিলাম। এই জন্যে, তারা আমাকেই 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইতেই সাহেব মেম 
ছুজনেই আমাকে. জিজ্ভাসা করিলেন, “ইপ্রেরাকুয়ানা ন! 
দিয়া আপনি নুতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিতে পারেন 

কি না?” পারি না, এমন নয়। .তবে নুতন রক্ত- 
লামাশার অন্থদদই ইপেকাকুয়ানা। কিন্তু যেখানে রোগী 



৫২২ একটা সাহেবের নূতন রক্ত-আমাঁধার চিকিৎসার কথা । 

ইপেকা খাইয়। কোন ক্রমেই তা পেটে রাখিতে পারে না, 

সেখানে অন্য অস্থুদ ব্যবস্থা না করিলে বে তার জীবন রক্ষা 

হওয়াই ভার। আমার এই কথায় তারা বড়ই তুষ্ট হুই- 

লেন ; আর আমাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। তার 

পর আমি তার নাড়ী,, জিব, গায়ের তাত আর মল পরীক্ষা 

করিয়া দেখিলাম । কাঁশ রোগের চিকিৎসায় রোগীর 

বুক পরীক্ষা না করিলে রোগের যেমন কিছুই বুঝিতে 

পারা যায় না, রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষা না করিলে 
রক্ত-আমাশা রোগের তেমনি কিছুই বুঝিতে পারা যায় 

না। রক্ত-আমাশ! রোগীর অন্ত্রের কি দশ! ঘটিয়াছে, খুব 

সাবধানে আর তন্ন তন্ন করিয়া মল পরীক্ষা না করিলে, তা 

কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রক্ত-আমাশা রোগীর মল 

কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, এর পরই তা বলিব। 

এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগীর মলের গন্ধ যার 

নাকে একবার গিয়াছে, তার আর কখনও ভুল হয় না। 

তার পর, সব পরীক্ষা করা হইলে যে সব অস্থদ ব্যবস্থা 

করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । | 
(১) বিস্মথ্ পা রা [১৫ গ্রেন 

পল্ব্ ক্রাটি কে। কম্ ওপিও ১৫ গ্রেন্ 

একত্র মিশ। ইয়া একটী পুরিয়! তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি 

পুরিয়া তয়ের করিতে পার। প্রতিবার বাহ্যের পর এই 

পুরিয়া এক একটা করিয়া খাইতে বলিলাম। 
(২). স্যালিসীন রস 2 ১ ভা 

এতে ছর়টী পুরিয়া তর়ের কর। 



একটা স্বাহেবের নৃতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা । ৫২৩ 

রোজ সকালে একটা করিয়া পুরিয়া খাইতে বলিলাম । 

অন্ত্রের শ্লেম্বা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় 

স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই স্যালিসীন শ্রলেক্ষা- 

'ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে। একথা এর আগেই €(৪৪৮র 

পাতে ) বলিছি। এই জন্টে, রক্ত-আমাশা রোগীকে স্যালি- 

সান দিতে কখনও ভূলিও না। 

(৩) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) ৮, ৪ ড্রাম 

, মিউসিলেজ, (গদ-ভিজের জল ) *** ৪ ওন্ন পুরাইয়। 

একত্র মিশাইন্ন! একটী শ্িশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের আটটা দাগ কাটিয়া দাও! 

পেটের কাম্ড, শুলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে 

রাহো যাওয়া নিবারণ করিবার জন্তে এই আরক এক এক 

দাগ গুহাদ্বারের মধ্যে পিচকিরি করিয়া দিতে বলিলাম | 

রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয় ;*কাজেই, বারে বারে বাস্ধে 

যাইতে হয় রলিয়া 'নিদ্রার খুবই ব্যাঘাত ঘটে । এই জঙ্গে, 

রাত্রি আট্টার সময় একবার, আর দিনের বেলায় যখন 

দরকার হবে, তখন একবার এ আরক পিচ্কিরি করিয়। 

দিতে বলিলাম। যদ্দি বল, ও আরক পিচ্কিরি করিয়। 
দিবার আবার দরকার কি? আর সে দরকার বুঝিবই 
বা কেমন করিয়া £ পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, 

আর বারে বারে বাহে বাওয় নিবারণ করিবার জঙ্বো 

যখন এ আরৰ পিচ্কিরি করিয়া দিতে বলিছি, তখন ওর 
দরকার বুরাইয়া বলিবার জন্তযেকি আর বেশী বলিতে 

হইবে $ 



৫২৪ পুরাণ রক্ত-আঁমাশী । 

এই সব অস্থদ ব্যবস্থা করিয়।, তার পর পথ্যের বাবস্থা 
করিলাম । রক্ত-আমাক্কা রোগীর পথ্যের কথা এর আগেই 

বলিছি। চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোনও আহার 

রক্ত-আমাশা রোগীকে দিবে না-_পখ্যের এ নিয়মটা পালন 

না করিলে রক্ত আমাশ। রোগের চিকিৎসায় চিকিত্সক 
কখনও যশ পাইবেন না। | 

এই সব অন্ত খাইয়া, আর পখ্যের ধরাধর করিয়া 

সাহেব ছু দিনেই চাঙ্গা হইয়া হইয়া উঠিলেন। থেটের 
কামড়, শুলনি, বেগ দেওয়া, বারে বারে ৰাহো যাওয়া 

রক্ত-আমাশার এ সব লক্ষণই সারিয়া গেল। দুতিন দিন্ 

অস্থদ খাইয়া রক্ত-আমাশা সারে, সাহেনবর এ বিশ্বাসই 

ছিল না। এই জন্যে, সীহেব য়েমন খুসী হইলেন, তেমনি 

আশ্চর্য্য ও হইলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, চিবাইয়। 

খাইবার মত আহার ক্ধবে পাইর ? যত দিন অহজ বাহ্যে 
ন: হবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার পাইবেন 
না। স্যালিষীনের পুরিয়া আপনাকে আরও আট দশ 
দিন খাইতে হইবে । এই বলিয়া বিদায় হইলাম । 

তবেই, যদি ধর ত নূতন রক্ত-আমাশার চিকিতসা খুবই 
লহজ। এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার কথা বলি। 

(২) পুরাণ রস্ত-আমাশা-_প্ররাণ রক্ত-আমাশার 

চেয়ে ছুঃসাধ্য খল রোগ্ন আর মাই-এর আগেই বলিছি, 
রক্ত-আমাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে তার সারিতে চায় না । 
রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেক্া-ঝিল্লির যে ছুর্দশ] ঘটে, ত 

যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তবে পুরাণ রক্ত আমাশা কেন 



পুরাঁণ ঘত্ত-আগীশ। সারিতে চায় ন1.কেলু? ৫২৫ 

সারিতে চায় না, বেশ বুঝিতে পারিবে । প্রথম ধর, ঘা 
হইয়া বড় অন্ত্রের খোল কমিয়া যার । তার পর ধর, রোগা 

ঘা আহার করে, তা যদি একবারে ধেশ পরিপাক হইয়! 

না যায়, তবে সেই অজীণ জিনিষ ঘায়ের উপর দিবা নিয়ত 

গিয়া ঘ! গুলিকে শুকাইতে দেয় ,না। কাজেই, ঘা ন! 

শুকাইতে, পাইলে, রক্ত-আমাশা রোগই বা কেমন করিয়! 

সারিবে ? তাতেই ঝলিছি, রক্ত-আমাশ! রোগ নির্দোষ 

সারিরা না গেলে, চিবাইয়া খাইবার মত আহার রোগকে 

কখনও দিবে না। মল সহজ হওয়াই ব্রক্ত-আমাশ। পোগীর 

ল্োগ নির্দোষ হইয়া সারার চিহ্ন । রক্ত-আমাশা রোগীর 

পখ্যের বাবস্থার বেলায় চিকিৎসকের বিবেচনার খুব 

দর্রকার। ঘ্্যারারুট, চুণের জল-মিশনো এক-বক্কা হুধ 
গর মাংসের ক্কাথ, রক্ত-মামাশা রোগীর পথ্য জানিবে। 

অন্থুদ বিল্ুদ খাইয়া, পথ্যের ধক্জাধর করিয়া, রক্ত-আমাশ। 

অনেক ভাল হইল। চিবাইয়া খাইবার মত আহার অনেক 

দিন পাই নাই, আজ্ আমাকে ছুটি ভাত দিন্ বলিয়া রোগী 

চিকিৎসকের নিকট আব্দার করিতে লাগিল। চিকিত্সক 

ভার আব্দারে ভুলিয়া মাছের ঝোল ভাত খাইতে হুকুম 
দিলেন। রোগী আনন্দে মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইল। 

ভাত খাইল, মাছের ঝোল খাইল, মাছ খাইল, মাছের 

ঝোলের ছু পাঁচ খান তরকারিও খাইল। বেলা ১০টার 

সময় এই রকম করিয়া আহারাদি করিল। দিনমানে 

স্থপখ্য কুপখ্যের ফলাফল বড় একটা জানিতে পারিল না। 

সন্ধ্যার পর পেটের কামড়ে রোগী অস্থির হইল'। পেটের 



৫২৬ স্থপথা কুপথ্যের ফলাফপের পরিচয়। 

কামড়, বারে বারে আম-রক্ত বাহে, আর বাহো বসে 

কৌতানি-এই সব দেখিয়া বাড়ীর ছুই এক জন সেই 

রাত্রেই চিকিৎসকের কাছে ছুটিলেন। আমি এ রাত্রে 
যাইতে ' পারিব না, যাইবার দরকারও নাই। আপনারা 

রোগীর মল ফেলিয়া, দিবেন না। আমি কাল্ সকালে 

গিয়া তার আজ্ রাত্রের সব মল পরীক্ষা করিয়া দেখিব। 

এই বলিয়া চিকিহসক তাদের বিদায় করিয়া দিলেন। 

তার পর দিন বেলা ৬টা না বাজিতেই, রোগীর বাড়ীতে 

চিকিওসক গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, 

বাড়ীর চাকরদের পর্যন্ত মুখ ভার। অন্য দিন চিকিও- 

সকের আদর অপেক্ষার সীমা থাকে না; আজ. আদর ও 

নাই, সম্ভাষণও নাই! অন্য দিন তাকে আসিতে দেখিয়। 

বাড়ীর কর্তা পর্য্যন্ত উঠিয়া দাড়াইতেন, আজ্ চাকরটাও 

তাঁর অভ্যর্থনা করিল না"! চিকিৎসক অপ্রতিভ ভাবে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগী আজ (কেমন আছে ? দেখুন, 

দেখিলে সব জানিভে পারিবেন”_ চারি দিক্ থেকে সক- 

লেই এই কথা বলিয়া উঠিলেন। আগে মল পরীক্ষা করিয়া 

দেখি, তাঁর পর রোগীকে দেখিব। এই বলিয়া তিনি 

মল পরীক্ষা করিতে গেলেন। মল পরীক্ষার পর খানিক 

ক্ষণ অবাক্ হইয় থাকিয়! বাড়ীর কর্তাকে কাছে ডাকিলেন। 

চিবাইয়া খাইবার জিনিষ রক্ত-আমাশা রোগীকে খাইতে 

দিলে কেমন তা পরিপাক হয়, কর্তাকে তা হাতে হাতে 

দেখাইয়া দ্িলেন। আলু, পটোল, বেগুণ, ভাত, রোগী 

যায! খাইয়াছিল প্রায় সব জিনিষই নামিয়া আসিয়াছে, 



পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগীর যে অবস্থ! ঘটে । ৫২৭ 

দেখিয়া কর্তা একবারে অবাক্ হইয়া থাকিলেন। চিকিশ-. 

সক তখন সময় পাইয়া বলিলেন, এই জন্যেই রোগীর পথ্য 

লইয়া আমি আপনাদের সঙ্গে রোজ ঝগড়া ও মারামারি 

করিয়া থাকি । বুদ্ধি, বিবেচনা, ধের্য্য, ব৷ প্রতিজ্ঞার একটু 

ত্রুটি হইলে চিকিতসকের আর রক্ষা নাই। সেই একটু 
ক্রটিতেই.তার মান সম্ভম সবই যায়! রোগীর মল যত 

দিন না সহজ হবে) তত দিন তাকে চিবাইয়া খাইবার মত 

জিনিষ কোন মতেই দিবে না- আপনাদের উপরোধ অন্মু- 

রোধে কাল্ যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিতাম, তবে 

আমাকে আজ আপনাদের নিকট এ রকম অপদস্থ আর 
অপ্রতিভ হইতে হইত না। এখন জানিলাম, চিকিৎসকের 

যশ, মান খাটে। হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না। রোগীর 

আবদার শুনিয়া, কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ 

উপরোধে পড়িয়া, রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথ্যের 

ফলাফলের জন্যে চিকিতসককে তারা অপ্রতিভ করিতে 

ছাড়ে না--এ কথাটা সব চিকিগুসকেরই যেন মনে থাকে । 

তার পর বলি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেক্া- 

বিল্লি ক্ষয় পাইয়া ষায়__পাতলা হইয়! যায়। পুরাণ রক্ত- 
আমাশায় অন্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্লির এ রকম ছুর্দশ! সচরাচরই 

ঘটে। আবার অনেক জায়গায় অন্ত্রের শ্রেক্মা-ঝিল্ির ঘা 

গুলি আধ-সার। ভাবেই থাকিয়া বায়। এরকম আধ-সারা 

ঘা অনেক জায়গায় শেষে বেশ সারিয়া বায় । সারিয়া গেলে 

রোগীর ব্যামোও নির্দদোষ সারিয়া যায়। কিন্তু এ রকম 

ঘটা বড় ভাগ্যের কথা । যাদের ভাগ্যে এ রকম না৷ ঘটে, 



৫২৮ . পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা । 

তাদের শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়। তাঁদের গ! শুক্নো 

খস্থসে, আর আইস্-ওঠা-ওঠার মত হয়। তারা এক দিন 

বা ভাল থাকে, এক দ্দিন বা তাদের ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়। 

জিব খুব র।ডা, আর চক্চকে যেন বার্ণিশ-করার মত হয়। 

তাদের মল পাতলা, পুধু আর রক্ত-দিশন আর তাতে ভয়ানক 
দুর্গন্ধ। মলের ছুর্গন্ধে তার ত্রিসীমানায় কেউ তিষ্ঠিতে পারে 

না। আবার এ দিকে, পৈষ্টের কামড় আর গুহাদ্বারের 
শুলনিতে রোগী এত কাতর আর. অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, €স 

নিজের যন্ত্রণা শান্তির জন্যে নিয়ত মৃত্যু কামনা করে। 
তার পর এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিশসার কথা 

বলি। 

চিকিৎসা-_ পুরাণ রক্ত-আমাশায় অনেকে অনেক 

রকম ধারক অন্দ দিয়া থাকেন। ধারক অস্থদের মধ্যে 

ধাতু-ঘটিত ধারকই পুরাথ রক্ত-আমাশার পক্ষে ভাল। 
আবার ধাতু-ঘটিত অন্থদের মধ্যে ভূতে পুরাণ রক্ত-আামা- 

শার যেমন অন্ুদ, তেমন আর কোনটীই নয়। যেসৰ 

অন্থদে ধাতু আছে, সে সব অস্থ্দকে ধাতু-্টিত অস্থুদ 
বলে। তুতেতে তামা আছে বলিয়া, তৃতেকে ধাতু-ঘটিন্ত 
অনুদ্দ বলিতেছি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় আমি যে যে অন্তদ 
সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

(১) তুভে ( নল্্ফেটু অৰ্ কপর্) ৮০ ই গ্রেন্ 
ডোবার্স পাউডর ( পল্ব ইপেক! কো) ... ৫ গ্রেন্ 

_ পল্ব ক্ল্যাকেশিয়া (বাবলার আটার গুড়ো ) ৫ গ্রেন্ 

একত্র মিশাইঙ্জা একটী পুরিয়া তয়ের কর 



পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিতসা । . ৫২৯ 

এই রকম হিসাধ করিয়া ঘত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোগীকে রোজ তিন বেলা 

তিনটা পুরিয়া খাইতে দিবে । রধোগটা যত দিন নির্দোষ 

হইয়া না সারিবে, তত দিন এই অন্ুদর্দ নিয়ম করিয়া 

খাইতে বলিবে । এই পুরিয়া অন্তদ্চে আমি অনেক পুরাণ 

রক্ত-আমাশা ভাল করিছি। ফল কথা, পুরাণ রক্ত- 

আমাশার এর চেয়ে শাল অস্ুদ আমি আর জানি না। 

, (২) স্যাপিলীন হাঃ রঃ ১ ড্রাম্ 

এতে ৯২টা পুরিয়া তয়ের কর । 

রোগীকে পোজ সকালে একটা, আর সন্ধ্যার আগে 

একটা, এই পুরিয়া খাইতে দ্রিবে। এর আগেই বলিছি, 

পেটের-ব্যামেো যে ঘ্নকমই কেম হোক না-পেট-নাবাই 

হোক, শুদ্ব আমাশাই হোক্, আব রক্ত-মামাশাই হোক, 

অন্ত্রের শ্লেক্া-ঝিল্লির (মিউকস্ ্নেশ্বেণের ) সহজ অবস্থার 

তফাছ না হইলে, এ সব রোগের স্গ্রিই হইতে পারে না। 

আবার, অস্ত্রের শ্লেক্ষা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন 

উপায় স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই। এই জন্যে, 

পেটের-ব্যামোতে রোগীকে স্ালিসীন্ দিতে কখনও ভুলিও 
না। ৪৪৭র থেকে ৪৪৮র পাত আর একবার ভাল করিয়। 
পড়। 

(৩) পেটের কামড়, শুলমি, বেগ দেওয়া, আর বারে 

বারে বাঙ্ছে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে রোজ রাত্রি 
৮টার সময় রোগীর শুহ্দ্ধার়ের মধ্যে লডেনমের ( আফি- 
ডের আরকের) পিচ্কিরি দ্রিবে। লডেলমের পিচ্কিরি 



₹৩০ পুরা রক্ত-আমাশার ঠাওা জলের পিচ্কিরি দিতে ভূলিও না। 

কেমন করিয়। দিতে হয়, ৯৪ মার ৫২৩র পাতে তা বেশ 

করিয়া লিখিয়া দিইছি। রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়; 

এই জন্যে, কেবল রাত্রেই লডেনমের পিচ.কিরি দিতে বলি- 

লাম। কিন্তু দিনের বেলায়ও যদি ব্যামোর বাড়াবাড়ি 

দেখ, তবে লর্েনমের পিচ.কিরি দিতে ভূলিও না। 
(8) রোজ সকালে ঠাণ্ডা জলের পিচকিরি করিয়৷ 

রোগীর অন্ত্র ধুইয়৷ দিবে । ঠাণ্ডা জলের পিচকিরি করিয়া 

রোগীর অস্ত্র ধুইয়া দিলে, অস্ত্রের শ্রেম্মা-বিল্লির বল বাড়ে। 
এ ছাড়া, অন্ত্রের শ্লেত্া-ঝিল্লির অপরিষ্কার পচা ঘা গুলি 
পিচকিরির জলে বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কাজেই, ঘা 

গুলি শীঘ্র শুকাইয়াও যায়। ঘ! শুকাইয়া গেলে, রক্ত- 

আমাশাও নির্দোষ সারিয়া যায়। তবেই দেখ, শুদু এক 

ঠাণ্ডা জলের পিচ(ফিরিতেই কত উপকার! তাতেই 

বলিতেছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় ঠাণ্ডা) জলের 
পিচকিরি দিতে কখনও ভুলিও না। কত খানি ঠাণ্ডা! 
জল কেমন করিয়া পিচ.কিরি দিতে হয়, ৪৬৯ থেকে ৪৭০র 

পাতে তা বলিছি। 3 

৪৬৭র পাতে বলিছি, পেটের-ব্যামো পুরাণ হইলে তা 

পেট নাবাই হোক্, শুদু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমা- 

শাই হোক্, তাকে বৈদ্যর! গ্রহণী বলে। সচরাচর লোকে 

তাকে গিরিণি বলে। ৪৬৭ থেকে 8৭৪র পাতে গিরিণি 

রোগের কথা৷ বলিছি। এই জন্যে, পুরাণ রস্ত-আমাশার 
চিকিৎসার কথা পড়িবার সময় সেই পাত গুলি আর এক 

বার ভাল করিয়া পড়িবে । 



পচা রক্ত-আমীশার ( সফিং ডিসেন্টরিয় ) কথা । ৫৩১ 

অনেক জায়গায় পুরাণ রক্ত-আমাশা রোগীর মল 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথার্থই ভয় পাইতে হয়। মলের 
সঙ্গে আম, রক্ত, আর অন্ত্রের শ্রেম্বা-ঝিল্লির ঘায়ের পচানি 

এত ধাহির হয় যে, তা ঠাউরে দেখিলৈ রোগী বাচিবে 

বলিয়া আর আশা থাকে না। , ঘায়ের এই পচানিকে 

ডাক্তরের। সুফ্ বলৈন। যে রক্ত-আমাশায় মলের সঙ্গে 

এই রকম পচানি (সুফ্) বাহির হয়, সে রক্ত-আমাশীকে 

ডাক্তরেরা সিং ডিসেন্টরি বলেন। সুফিং ডিসেন্টরিকে 
সোজা বাঙ্গালায় পচী রক্ত-আমাশা বলিতে পার। . 

পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 

ষে ভয় হয় বলিলাম, ভাবিয়া দেখ ত, সে রকম ভয় হই- 

বারই কথা বটে। কেন না, অন্ত্রের শ্রলেক্সা-ঝিল্লির ঘায়ের ও 

রকম পচানি রোজ রোজ অত বাহির হইতে থাকিলে, 

ঘায়ের জায়গায় অস্ত্র ফুটে! হইয়া যাইতে কত দিন লাগে। 
অন্ত্র কত টুকুই বা পুরু ? , ঘা গভীর হইয়া তা ফুটে যাই- 

তেই বা কতক্ষণ লাগে ? অস্ত্র ফুটো বাছাদা হইয়া গেলে, 

রোগীর যে বিপদ ঘটে, ৪৯৯র পাতে তা বলিছি। তাতেই 

পচা রক্ত-আমাশাকে চিকিৎসকেরা এত ভয় করিয়া থাকেন। 
আর তাতেই বলতেছি, পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল 

ভাল করিয়৷ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পচা রক্ত-আমাশায় 

শুছু ঠাণ্ডা জলের পিচ্কিরি না করিয়া, তার বদলে বাধলার 

চালের «পাচনের সঙ্গে ফটুকিরির গুড়ো মিশাইয়া, সেই 

পাচনের পিচ্কিরি দিবে । সচরাচর রাত্রেই ব্যামোর 

বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে । এই জন্তে, রোঞ্জ রাত্রি ৮টার 



৫৬২ পচা রক্ত-আমাশায় বাবলা ছালের পাঁটমেয় পিচ্কিরি দিবে। 

সয় ফট্কিরির গুঁড়ো-মিশনো বাবলার ছালের এই পাচন 

রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচকিরি করিয়া দিবে । কত 

টুকু পাচনে কত টুকু কটুকিরির গুড়ো দিতে হয়, ৪৭২র 

পাতে তা বলিছি। বাবলার ছালের তিন পোআ পাচনে 

€(ডিককৃশনে ) ৪ ড্রাম (এক কীচ্চা) ফট্কিরির গু'ড়ে। 

দিবে। ১২২-১২৩র পাতে নিমের ছালের পাচন যেমন 

কির তয়ের করিতে হয় বলিছি, ৰাবলার ছাঢলর পাচনও 

ঠিক ভেনি করিয়া তয়ের করিবে। র 

৫১৭র পাতে বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের 

কামড় নিবারণের যেমন অস্থ্দ তার্পিণের সেক, তেমন 

অন্রদ আর নাই। পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিতসারও 

বেলায় ধেন এ কগাটা মনে থাকে । পুরিসি-রোগীর 
ব্যথার জায়গায় যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে 
বলিছি, এখানেও সেই রকম করিয়া সেক দ্রিবে। ৪১৪-_ 

৪১৫র পাত দেখ। 

নৃতন রক্ত-আমাশায় পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে 

ধলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশায়ও পথ্যের ঠিক সেই রকম 

ধরাধর কয়া চাই নৈলে চিকিৎসক “কিছুতেই কিছু 
করিয়া উিতে পারিবেন না। 

তার পর এখন রক্ত-আমাশা ক্োগীর মল পন্বীক্ষার 
কথা বলি। 

মল-পরীক্ষা---এর আগেই বলিছি, র্রক্তআমাশা 

প্লোগে রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া 'দেখা যেমন দরকার, 
তেমন আর কোন রোগেই নয়। রক্ত-মামাশার চিকিতসা 



রক্ত-জামাশা রোগীর মল পরীক্ষা । ৫৩৩ 

ক্রিতেছ, কিন্তু রোগীর মল পরীক্ষা করিয়! দেখ না। 

এতে তোমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে বৈ আরকি? 

তন্ত্রের ভিতর ঘায়ের অবস্থা কি রকম হইতেছে, কোগীকে 

যে অন্ুুদ দ্রিতেছ, তাতে তার উপকার হইতেছে কি নাএ 

সব যদি ঠিক করিয়া জানিতে চাও তবে রোজ তার মল 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোজ সকালে তার আগের দিন 

রাতের সব মল প্ররীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোগী যদি ফি 

বারে আলাদা আলাদা জায়গায়, বা আলাদা আলাদা পাত্রে 

বাহে করে, তবে তার মল পরীক্ষা করার বড়ই জন্গুবিধা ঘটে 

--এমন কি, ভাল রকম পরীক্ষা হয় না বলিলেই হয়। এই 

জন্যে, জায়গায় জায়গায় রাহে না গিয়া, ভোট একটা গাম- 

লায় বাহে যাবে । গামলার ছু পাশে ইট দিয়া বসিবাব বেশ 

ভুত বরাত করিয়া লইবে। গামলায় কেবল বাছেই বাবে। 

তাতে প্রআ্াবও করিবে না, জল্প-শৌচের জলও ফেলিবে 

না। রোজ সকালে গিয়া সেই গায়লাটা বাইরের আলোতে 

আনিতে বলিবে। তার পর এ থামলায় জল ঢালিতে 

বলিবে। খানিক পরে আর একটা গামলায় এ জল এমন 

ভুত বরাত করিয়া ঢালিতে বলিবে যে, গামলার তলানি 

প্লেন ঘুক্সাইয়া না উঠ্ভে। উপ্রো-উপ্রি তিন চারি বার 

এই রকম করিয়া জল ঢালা উপ্রো করিলে, জলের সঙ্গে 

গামলার মল সব আলাদা পাত্রে গিয়া পড়িবে । শেষে 

গামলার তলায় আম, রাঙা রঙের শ্লেত্াঝিল্ির টুকরো, 

ার অন্ত্রের শ্লেম্মাঝিল্লির ঘায়ের পচানি (সুফ্) বেশ স্পঞ্ট 

দেখিতে পাইবে। এই গুলি যদি আরও ভাল রুরিয় 



£৩৪ রক্ত-আমাশ! রোগীর মল পরীক্ষা । 

দেখিতে চাও, তবে একটা সমান জায়গায় কলার পা 

উদ্টো করিয়া পাতিয়া, তাতে এগুলি ঢালিয়া দিবে। 

তার পর, একটা কাটি দিয়া এ গুলি এক এক করিয়া 

বিছাইয়৷ দেখিবে। চীনের শাদা বাসনেই এ রকম পরীক্ষা 

সব চেয়ে ভাল হয়। চীনের রাসন বারা মিলাইতে না 

পারিবেন, তারা কলার পাতের উদ্টো পিঠে পরীক্ষা করিয়। 

দেখিবেন। এই রকম পরীক্ষায় গামলার তলায় আম, 

রাডা রডের শ্রেম্া-বিল্লির টুকরো, আর ঘায়ের পচানি (স্রফ্) 
যত বেশী দেখিতে পারে, অন্ত্রের ভিতরকার অবস্থা তত 

খারাপ ঠিক করিবে । আবার, অস্থদ রিস্দ্দ খাইয়া আর 

পখ্যের ধরাধর করিয়া, রোগীর রোগ যেমন রুমিতে 
থাকিবে, পরীক্ষায় গামলার তলায় ও সব জিনিষও তেমনি 

কম দেখিতে পাবে। তরেই দেখ, এই রকম করিয়া শুদু 
মল পরীক্ষা করিয়াই রক্ত-স্তামাশা! রোশখীর রোগের অবস্থা] 

বেশ ঠিক করিতে পার। কেমন আছ, বা রোগী কেমন 

আছে বলিয়', তোমার রোগীকেও জিজ্বার়া করিবার দরকার 
ভয় না, তার আত্মীয় স্বজনকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার 

হয় না। "রোগীর মল যত দিন না জহজ হবে, রোজ 

সকালে গিয়া তার মল এই রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়। 
দেখিবে। 

মল পরীক্ষা করিলে রক্রু-আমাশা রোগীর যে কেবল 

রোগেরই অবস্থা ঠিক জানিত্ত পারা যায়, তা! নয়; রোগী 
কুপথ্য করিলেও মল পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে । এখানে 

আমার একটা রোগীর কথা বলি। ১২।১৩ রছর হইল, 



খেপলী কুপখ্য করিলে মল পরীক্ষায় তা ধর! পড়ে । ' ৫৩৫ 

আমি একটী সাহেবের পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা 
করিছিলাম। অস্দ বিস্ুদ খাইয়া, আর পথ্যের ধরাধর 

করিয়া ভার ব্যামো অনেক সারিয়া যায়। তার পর হঠাৎ 

এক দিন তর ব্যামো! বাড়ে । ব্যামো এমন সারিয়া হঠাৎ 

(কন আবার বাড়িল সাহেব অবশ্মই তুমি কোন কুপথ্য 
করিয়াছ।,. আমার এই কথ! গুনিয়া সাহেব বলিলেন, 

আমি কোনও কুপথ্য করি নাই। রারে বারেই তিনি 

এই কথা বজ্িতে লাগালেন। শেষে মল পরীক্ষায় 

লন প্রকাশ হইয়া পড়িল। মল পরীক্ষায় দেখা গেল, 

গামলার তলায় আমের সঙ্গে কতকগুলি আন্ত চাইল 

রহিয়াছে । ঘরের ভিতর গিয়া সাহেবকে জিন্তত্তাসা করি- 

লাম, কাল্ তুমি কাচা চাইল খাইয়াছিলে £? সাহেব 

বলিলেন, না, আমি ন্াইল খাই নাই। তবে তোমার 

মলের সঙ্গে চাইল কোথা থেকে আদিল ? এই কথায় 

সাহেব নিরুত্তর হইয়া খানিক পরে বলিলেন, হা, কাল্ 

গোটা কতক চাইল খাইয়াছিলাম বটে। মল পরীক্ষার 

বে কুপথ্য পর্যন্ত ধরা পড়ে, সাহেব তা জানিতেন না! । 

এই জন্যেই, প্রথমে মিছে কথা বলিয়াছিলেন। * সাহেবের 
ব্যামো হুঠাশ্ড বাড়ার কারণ এই রকম ঠিক্ ঠাক্ ধরিয়া 

দিলাম বলিয়া, তিনি আমাকে আর অপ্রতিভ করিতে 

পারিলেন না|. কোন রোগের চিকিৎসা করিতেছ, রোগী 

(তামার সব নিয়মই পালন করিতেছে, অস্থদ বিস্থাদও বেশ 

নিয়ম করিয়া খাইতেছে। ব্যামো অনেক ভাল হইয়া 
হঠাৎ এক দিন বাড়িল। রোগীর আত্মীয় স্বজন তোমার 



৪৩৬ তুতে পেটে রাখিতে ন1 পারিবে রোগীকে মফিজ দিবে 

কাছে দৌড়িয়া আসিব । ব্যামো এ রকম হঠাৎ বাড়ার 
কারণ যদি তুমি তীদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দ্দিতে না 

পার, তকে তুমি াড়াইয়। অপ্রতিভ হবে। ফে রোগী 
তোমার হাতে ভাল হইৰে না বলিয়া তাদের বিশ্বাস 

জন্মিবে। এ রকম রিশ্বাঘের ফল কি ? ফল সোজা নয়। 
এ রকম বিশ্বাসে পশার যাইবার কথা! তাতেই বলি- 

তেছি, রোগের কেবল অন্ুদটী শিখিয়া রাখিলেই চলিবে 
মা। কি অত্যাচার করিলে কোন্ রোগ বাড়ে, চিকিৎ- 
সকের সেটাও বেশ করিয়! জানিয়া রাখা চাই। 

এর আগেই ৰলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন আস্ত 

তুতে, তেমন অস্ুদ আর নাই। কিন্ত্ব কোন্ন কোন জায়- 
গায় তুতে-ঘট্টিত অন্ত্দ খাইয়া রোগী তা কিছুতেই পেটে 
ব্রাখিতে পারে না । এ রকম প্লোগী পাইলে কি করিবে £ 

কি অন্থদ দিয়া ভার 'পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিতস। 

করিবে ? তুত্বে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার আর কোন 

অন্থদ যদি সত্ব্য সত্যই না থারিত, তবে ও রকয় গোগী . 

লইয়া যথার্থই মক্ষিলে পড়িতে হুইস্ব। প্রুরাণ রক্ত- 

আমাশার' আর একটী ভাল অন্ুদক্মাছে। ঘেরোগী - 
তৃভে-ঘটিত অস্থদ খাইয়! পেটে রাখিতে না পারিবে, তাকে 

দেই অন্থুদটী দিবে । পে অন্থদটী আর কি? মিয়ুরিয়েটর 

অব্মক্কিয়া। এখানে জামার কার একটী রোগীর কথা 

লি। | 

প্রায় দশ বছর হইল, একটী পোআতির পুরাণ রক্ত- 

আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। পুরাণ রক্ক-আমাশার 



গুকটা পোআাতির পরিচয় ।. ৃ 8৫৩৪ 

রোগীকে মামি এক এক বারে আধ ($) গ্রেন্ করিয়া তে 

দিয়া থাকি- জায়গা বিশেঘে .সিক্কি (3) গ্লেন করিয়া 

দিই? কিন্ত্র এ পোমাতিটা এক শ্রেমের বার স্ভাগের 

এক ভাগও ৯) তুতে খাইয়া পেটে রাখিতে পারিত না। 

পুরিয়াতে ভূতে আছে, অস্থদ্দের , তারেই পোআতি তা 

বুঝিতে পারিত। পুরিয়া! খাইলে অন্দদের তার (আস্বাদন) 

বেশী টের পাওয়া ষায় ধলিয়া, তুভে-ঘটিত অস্গুদের ঘডি 
করিয়া খাইতে দিতাম ; সে বড়িও পেটে যাখিতে পারিত 

না। এবারে যে বড়ি দিতেছি, এত ভুতে নাই, এ বড়ি 

খাইলে কখনও হ্ঠাকার হবে লা এতব্রকম করিয়! ফাঁকি 

দিয়াও দেখিছি, তধু সে বড়ি পেটে রাখিতে পারে নাই । 
বড়ি খাইয়া দশ মিনিট্ও পেটে রাখিতে পারিত না. তুলিয়! 

ফেলিত॥ শেষে তাকে মফিয়া দেওয়াই স্থির করিলাম । 

মফিয়ার সঙ্গে আর যে যে অস্তদ দ্িইছিলাম, নীচে তা 

লিখিয়! দিলাম ও -_- | 

মিযুবিয়েটু অব মর্ফিয়। র্ 23 ১ গ্রেন্ 

স্যালিসীন্ ৪৫ 4 রর ১৮ গ্রেন্ 

পেপ্ষীন 2 ৮ নি টু ৯৮ গ্রেন্ 

বাইকার্বণেট অব্ লোডা ... টা ১৮ গ্রেন 

একট্্রান্ট জেন্সন্ ক যত টুকু দরকার 

একত্র মিশাইয়! এতে ছয়টা বড়ি তয়ের কর। 

এক একটা বড়িতে কোন্ অন্থ্দ কত করিয়া থাঁকিষে, 

হিসাব করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। এই বড়ি 
রোজ সকালে একটা, আর সন্ধ্যার সময় একটা খাইতে 
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দ্িতাম। এই বড়ি খাইয়া পোআতির অবস্থা ক্রমেই ভাল 

হইতে লাগিল। মাস খানেকের মধ্যেই তার ব্যাষো 

নিদ্দোষ সারিয়া গেল। 

পোআতি যখন মঞফ্িয়ার বড়ি খাইতে আরম্ভ করে, 

তখন তার আট মাস.গর্ভ। এই বড়ির উপর তার এতই 

ভক্তি জন্মিছিল যে, প্রসবের পরও এক মাস পধ্যন্ত সে 

নিয়ম করিয়া! বড়ি খাইয়াছিল। যে পুরাণ রক্ত-আমাশা 

সারিবে না বলিয়া আমাদের দেশের ভাল ভাল বৈছ্যারাও 

জবাব দিইছিলেন, মফিয়ার এই বড়িতে আমি সে পুরাণ 

রক্ত-আমাশাও ভাল করিছি। 

বছর তিন চারি হইল, কলিকাতার বটতলায় একটা 

রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। রোগীর বয়স ৩০। ৩হ 

বছরের বেশী নয়। ২২।২৩ বছর বয়স থেকে অপাক 

অজীর্ণ রোগে বিস্তুর কষ্ট'পায়। শেষে তার' রক্ত-মামাশা 
হয়। প্রথমে ডাক্তরি চিকিগসা! করায় । ডাক্তরি চিকিৎ- 

সায় বিশেষ ফল ন! পাইয়া বৈচ্যাকে দিয়া দেখায়। বৈছ্ধের, 
চিকিসায়ও তেমন ফল পাইল না.। আবার ডাক্তরকে 

ডাকিল। ' বারে বারে এই রকর্ম করিয়া চিকিৎসকের 

হাত বদলাইতে বদলাইতে তার ব্যামোটী বেশ পুরাণ 

পড়িয়া গেল। রক্ত-আজামাশ] পুরাণ, পড়িয়া গেলে সারিতে 

চায় না, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। আমা- 

দের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোআনের বিশ্বাস, পুরাণ 

ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়ত এই জন্যে, 

বৈষ্ভকেই দিয়া দেখান সকলের মত. হইল. এক- এক 
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করিয়া কলিকাতার বড় বড় বৈদ্য, সকলেই তাকে এক এক 

বার দেখিলেন। এ রক্ত-আমাশ! শিবের অসাধ্য বলিয়া 

তারা সকলেই জবাব দিয়া গেলেন । রোগীর সঙ্গে আমার 

বিশেষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তার আত্ীয় স্বজনের 

সঙ্গে আমার বেশ জানা শুনা ছিল। রোগী যখন অপাক 

অজীর্ণ রোগে বড় কষ্ট পায়, 'তখন আমাকে একবার 

দেখাইয়াছিল। এখন ভাল রকম চিকিশুসা না করাইলে, 
আর পধ্যের খুব ধরাধর না করিলে, শেষে তোমার 

এই রোগ থেকেই প্রমার্দ ঘটিবে_আমার এই কথ 

গুলি তার আত্মীয় স্বজনের বরাবরই মনে ছিল। এই 

্তত্যেই বোধ করি, তারা সব শেষে আমাকে ডাকিয়া 

পাঠাইল। - 

আমি গিয়া দেখিলাম, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি 

নাই। শির-্দাড়ার হাড়, ঘাড় €থকে গুহাদ্বার পর্য্যস্ত, এক 
এক খানি কপ্রিয়া গণিয়া লওয়া যায়। শরীরে মেদ 

মাংসের লেশ নাই বলিলেও বাড়াইয়া বল! হয় না। হাড় 

ক-খানি কেবল চামড়া দিয়া ঢাকা । পেটটা যেন একবারে 

সারিন্দের খোল। ঠোঁট, জিব, আর মাড্ডি রাডা অঃর 

চকচকে, যেন বার্ণিশ-করা । ঠোট, জিব, আর মাড়ির এ 

রকম অবস্থা অন্ত্রের শ্লেক্বা-বিল্ির ভারি রকম উদ্দীপনার 

চিহ্দ। উদ্দীপনাকে ডাক্তরেরা! ইরিটেশন্ বলেন। উদ্দী- 

প্না কি_ উদ্দীপন! কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। 

বেগ দিয়া আর বারে বারে বাহে গিয়া গুহ্ত্বার ফীক আর. 

অসাড়। যখন বা খায়, তখনই তা বজ্নিশ্ নামিয়। পড়ে। 
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মলের রং এক সময় এক রকম নয়_-কখন শাদা, কখন 

রাঙা, কখন কাল, কখন শব্জে, কখন ছেয়ে, কখন মেটে, 

কখন পাটুকিলে। পেটের কামড়, শুলনি আর আমাশার 

বেগের জন্যে দিনেও ঘুম নাই, রাত্রেও ঘুম নাই। রোগীর 

এই বিষম দশ! দেখিয়া, আর বিষম দশার কথা শুনিয়া, 

অন্থদ বৈস্থদে কিছু করিতে পারিৰ বলিয়া আমার আর বড় 

একটা ভরসা থাকিল না। শেষে অনেক ভাবিষা চিন্তিয়া 

তাকে ষে সব অন্ুুদ দিইছিলাম, নীচে তা! লিখিয়া 

দিলাম । 

(১) মফিকয়ার এ বড়ি 

সকালে আর সন্ধ্যায় ছু বেলায় ছুটো। 

₹. (২) বাইক্লোরাইড্ অব মকরি তর ১ গ্রেন্ 

পরিষ্কার জল সু ১৮. ১২২ ওন্স 

একত্র মিশাইয়া বড় একট] শিশিতে কি শাদা বোতলে' রাখ । 

এই অস্ুদ ঘণ্টায় মণ্টায় এক ভাম করিয়া খাওয়াইভে 

বলিলাম। 

(৩) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্্) *৮" & ড্বাম 

মিউসিজেজ, ( গঁদ-ভিজ্জের জল) -১-৪ ওন্দ 

একত্র মিশাইয়া। একট! শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও । এক 

এক দাগ ৩ ঘণ্টা অন্তর গুস্কদ্বারের মধ্যে পিচ্কিরি করিয়া 
দিতে বলিলাম। গুহ্াদ্বার ফীক নার অসাড় বলিয়া, পিচ. 

কিরি দেওয়ার পর ন্যাক্ড়ার পু*টুলি দিয়া গুহাদ্বার জাধ 

ঘণ্টা খানেক চাপিয়া রাখিতে বলিলাম। 
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পথ্য-_-গুছু একটু মাংসের-স্কাথ খণ্টায় ঘণ্টায় দিতে 

ধলিলাম | | 
সকালে জন্নুদ আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিয়া 

আমি বিদায় হইলাম । তার পর দ্বিন সকালে গিয়া রোগীর 

হাল জিডঠাসা করিলাম। পেটের কামড়, শুলনি. আর 

ধেগের জন্যে যে রোগী প্রুমাস ঠোকের পাতা বোজে 
নাই, আপনার সেই বড়ি খাইয়া আর পিচকিরি লইয়া 
রোগী কাল্ দিনেগ্ড যেমন ঘুমিয়েছে, বাত্রেগ্ড তেমনি 

ঘুমিয়েছে-ধাতনার ভাগ ফাল ভার খুবই কম গিয়াছে__ 

এই সব কথা বলিয়৷ তার আত্মীয় স্বজনেরা আমার আঁশ! 

ভরসা যে কত বাড়াইয়া দিল, তা ঘলিতে পারি ন!। এই 

বকম নিয়ম করিয়া অস্থদ বিস্দ খাইয়া আর পথধ্যের ধরাধর 

করিয়া রোগীর অবশ্থা দিন দ্রিন ভাল হইতে লাগিল। যে 

রোগীকে ধরিয়া বাধিয়। দিমান্তে এক ছটাক ছুধ খাওয়ান 
যাইত না-খিদে কাকে বলে, যে রোগী জানিত না--যে 

রোগী যখন যা খাইত, বধজ্নিশ্ তা নামিয়া পড়িত--শুটু 
একটু মাংসের-কাথে, আমার আর খিদে ভাঙে না-বজিয়া, 
আর কিছু আহার পাইবার জন্যে সেই রোগী জেদ করিতে 

লাগিল। মাংসের-ক্কাথ ছাড়া চুণের জলের সঙ্গে মিশাইয়া 

তাকে একটু একটু ছুধও দ্িতে বলিলাম। মাংসের ক্কাথ 
আর ছুধ সে বেশ পরিপাক করিতে লাগিল। যে রোগীর 

পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, ১৫ দিন না যাইতেই, ধরিয়া 

বসাইয়া দিলে বালিশ ঠেশ দিয়া সে রোগী বসিতে পার্ল । ' 

দিনদিন তার খিদে এতই বাড়িতে লাগিল যে, ম্বাংসের- 
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&৪২ বাইক্লোরাইড্ মব, মর্করি গিরিপি ধোগের বড় অন্দ।' 

কাধ আর ছুধ দিয়া তাকে আর কিছুতেই রাখিতে পারা 

গেল না। মল সহজ হইলে ভাত দিবার কথা ছিল। 

২১ দিন না যাইতেই মল সহজ হইল | এই জন্যে ২২ 

দিনের দিন জেদ করিয়া এক ছটাক চাঁইলের ভাত খাইল। 

এক ছট্াক চাইলের ভাত খাইয়! বেশ হজম করিতে পারিল 

দেখিয়া, রোজ ছু তোলা করিয়া চাইল বাড়াইয়া দিতে 
বলিলাম । ২১ তোলার (এক পোমার ) বেশী চাইলের 

ভাত দেওয়া হবে না। শেষে সে এইবিশ তোলা চাই- 

লের ভাত এমনি করিয়া খাইত যে, পাতে একটীও থাকিত 

না। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ, অস্থর্দ আর স্থপথোর 

কি শক্তি! যে রোগীকে হঠাঙ দেখিলে জ্যেয়ন্ত বলিয়া 

বোধ হইত না-ধে রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল ন৷ 

--পেটের কামড়, শুলনি অর বেগের জন্যে যে রোগী ছু 

মাস চোকের পাতা বোজে নাই--যে রোগীর পরিপাক 

করিবার শল্তি একবারে গিইছিল, যখন যা খাইত, তা 

বজনিশ্ নামিয়া পড়িত- বেশী নয় ছু মাসের মধ্যেই সে 

রোগী ২০ তোলা চাইলের ভাত হজম করিতে পারিল। 

তস্থদ আর স্পখ্যের শক্তির পরিচয় এয বাড়া আর কি 

হহঙে পারে। ৰ 

এই রোগীটীর চিকিৎসার কথা বলিতে (২) র দাগে যে 
তান্ু্টা লিখিয়া দিইছি, নে অন্ুুদটী একটু আন্ক1 রকম 

বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্যে, সে অস্থুদটার কথা 

একটু বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলাম। যে পুরাণ পেটের- 

ব্যামেশতে রোগী নানা রডের বাহ্যে বায়, সে পুরাণ পেটের- 
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বাামোর যেমন অন্ত বাইক্লোরাইড্ অবৃ মর্করি, তেমন 

অন্তরদ আর নাই। অন্রদের বইতে বাইক্লোয়াইড্ অবৃ 

মর্করির ষে মাত্রা লেখা আছে, তার চেয়ে ঢের কম মাত্রায় 

না দিলে এ রকম পেটে ব্যামো সারে না। এক গ্রেনের 

১০৩ ভাগের এক ভাগ (১১০) বাইকফ্লোরাইড্ু অবৃ মর্করি 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিলে তবে এ রফম পেটের-ব্যামোর বিশেষ 

উপকার হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে, 

(২) র দাগের ব্যবস্থায় (প্রেস্কপ্শনে ) ঘণ্টায় ঘণ্টায় (১২.) 

গ্রেন বাইক্লোরাইস্ত অব্ মর্করি খাওয়াইতে বলিছি । 

তার পর এখন ছোট ছেলেদের রক্ত-আ'মাশার চিকিত- 

সার কথা বলি। ছেলে, বুড়ো, জোমান তিনেরই রন্ত- 

আমাশার টিকি৫সা এক বলিলেই হয়। তবে কেবল 

ছোট ছেলেদেরই বেলায় এক আধটু তফাত আছে। এই 

জন্যে, ছোট একটা ছেলের, রক্ত-আমাশার কথা নীচে 

লিখিয়া দিলাম। 

৯। ১০ বছর হুইল, একটা সাহেবের ছেলের যক্তু- 

আমাশার চিকিতসা করিছিলাম। ছেলেটার বয়স তিন 

বছরের €বশী নয়। ' দিন রাতে সে ২৫। ৩ বার বাহ্ছে 

যাইত। প্রতি বারেই বাহোর সঙ্গে আম, রক্ত, জার 

রাঙা রঙের শ্রেম্বা-বিল্লির টুকরো বাহির হইত। বারে 
বারে এই রকম বাহে গিয়া, শিশু একবারে মরার মত 

হইয়া পড়িল। রক্ত নাথাকায় তার শরীর ফ্যাকাশে 

হইয়া গেল। খিদে একবারে গেল।. এমন কি, কথা 

কহিৰার ক্ষমতাও প্রায় গেল। তাকে যা খাইতে দেওয়া 
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ধাইত, সে তাই বমি করিয়া ফেলিত। পেটের কামড়; 

শ্লনি, আর বেগ দেওয়ার জন্যে চে দিন রাতের মধ্যে 

চোকের পাতা বুজিতে পারিত না। ফল কথা, শিশুর 

বাঁচিবার আশা খুব কম রহিল। দিন রাত তার স্বর ভোগ 

করিত। এক জন পসিবিল সাঞ্জন (সাহেব ডাক্কুর )) প্রাঞ্ধ 

১৫ দিম পর্য্যন্ত তার চিকিইসা করেন । তিনি অনেক 

শানুদ- বিশদ দিইছিলেন, কিন্তু শিশুর ব্যামোর কিছুই 

করিয়া উঠ্ঠিতে পারেন নাই। ভার অন্দে ব্যামো দিন 

দিন না কমিষা, উত্তর উত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। 

এতে ছেলের বাপ মা বড়ই ভর পাইয়া আঁটি এক জন 

চিক্িশুসককে ডাকিবার মনস্থ কর্রিলেন। আমি নিকটে 

ছিলাম বলিয়া তারা আমাকেই ডাকিলেন। আমি গিয়া 

দেখিলাম, শিশু যেন মরার মত হুইয়া বিছানায় শুইয়া 

আছে; ঠোঁট ছুটী একবারে ফ্য।কাশে, হাতের তেলোয়, 

পায়ের তেলোয় রক্তের লেশ নাই। গা গরম, সব জিবে 

শাদা শাদা এক রকম ঘা।' এই ঘাকে ভাক্তরেরা থশ 
বলেন । পেট-ফাপা, চোক ছুটা দেখিয়া বোধ হুইল, যেন 

শিশ্র জীবন আর বেশী দিন থাকিবে"না। এই সব 
দেখিয়া তার মল পরীক্ষা করিতে গ্েলাম। সাহেবের 

চীনের এক. রকম গামলায় বাহে যার়। মল পরীক্ষায় 

সেই পামলার তলায় আম, রক্ত, রাঙা রঙের শ্রেত্বা-ঝিল্লির 

টুকরো, আর ঘায়ের পচানি (সক) এই গুলি দেখিলাম. 

শিশুকে ঘে সব অস্থুষ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া 

ছিল।ম। 
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(৯) হাইডার্জ কম্ ক্রীটা টি ১** ৪ গ্রেন 

পল্ব্ ক্রীটি কে! ৪ 84০ ৩৬ গ্রেন্ 

বাইকার্বণেট্র অব্ সৌডু। **. *** ২২ গ্রেন 

পল্ব ইপেকা ০" *৭* ৩ গ্রেন্ 

পেপ্সিন্ নি **- ১২ গ্রেন্ 

একত্র বেশ করিয়! মিপ্লাইয়া! এতে ২৪চী পুরিয়! তয়ের রুর। 

ছু ঘণ্টা অন্তর এরুটী করিয়া পুরিয়া খাওয়াইতে 
রুলিলাম। 

(২) স্যাগিমীন রি রর ২৪ গ্রেন্ 

এতে ৯২টী পুরিয়া তয়ের কর। | 

রোজ কালে এরুটা, সন্ধ্যার আগে এরুট! এই পুরিয়! 

ধাওয়াইতে বলিলাম । 

(৩) শিশুর প্লেটে রোকন তিন চারি বার করিয়া 

তার্পিণের সেক দিতে বৰলিলয়। এক এক বারে আধ 

ঘণ্টা পলরিয়া সেক দিরার কথা বলিয়া দিলাম । 

(8) মন্ত্রের শ্লেম্মাংবিল্লির বল বৃদ্ধি করিবাঁর জন্যে, 
আর পচা ঘা গুলি ধোআইয়া দিবার জন্যে, রোজ সকালে 

একবার আসার সন্ধ্যার আগে একবার ঠাণ্ডা জলের পিচ্- 

_কিরি দ্বিতে বলিলম। এর এক বারে আধ পোআ ঠাণ্ডা 

জল পিচ.কিরি করিয়া! দ্রিরার কথা৷ বলিয়া দিলায়। জল 
রত পরিফ্লার আর ঠাণ্ডা হবে, ততই ভাল--এ কথাও 
রলিয়৷ দিলাম । 

পথ্য-__মাংসের ক্লাস, পুরাণ পোর্ট, আর চুণের জঁল- 

মিশনো এক্ল-বন্কা দুধ। শিশুর মল ধত দিন রা সহজ 
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ছবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত 'আহার তাকে দিভ্তে 

নিষেধ করিয়া দিলাম । | 

লোহাগা আর মধু একন্ত্র মিশাইয়া জিবের হায়ে 

লাগাইতে বলিলাম । 

এই রকম নিয়ম করিয়া শিশুকে অস্থ্দ বিস্াদ খাওয়া- 

ইলে, আর তার পখ্যের এই রকম ধরাধর করিলে, আট 

দশ দিনের মধ্যেই তার ঘ্যামে! সারিয়া গেল। যেদিন 
শিশুকে দেখিয়া আসিলাম, তার পর দিন থেকেই অন্থুদ 

আর স্ুপখ্যের ফল জানিতে পারা গেল। ছু দিনের দিন 

বাহছো বারে কমিল; আর মলে রক্তের ভাগ কম দেখা 

গেল। তিন দ্রিনের দিন শিশুকে আগের চেয়ে যেন 

একটু চাঙ্গা আর সবল দেখিলাম ৷ চারি দিনের দিন মলে 

রক্তের ভাগ খুনই কম দেখা গেল, আর ঘায়ের পচানি 

€স্রফ্ ) মোটেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পাঁচ দিনের 

দিন মলে রক্তের লেশবও দ্বেখিতে গাইলাম না। ছয় 

দিনের দিন শিশুর মোটেই বাহো হইল না। সব রকম 
পেটের ব্যামে। সারিয়া গেলে, প্রগ্ম প্রথম রোন্ঠবদ্ধ হয়। 
রক্ত-আমাম্মা সারিয়া গেলে কোন্ঠবন্ধ খুবই হয়। ৫০*র 
পাতে এ কথ! বরিছি। 

খুব কুম মাত্রায় হাইড়ার্জ কম্ ক্রীটা, ইপেকা আর 
পেপ্সিন্ ছোট ছেলেদের পেট্-নারার আর রক্ত-আমাশার 

যেমন অন্থ্দ, তেমন অস্ুদ জার নাই। তুতে ছাড়া পুরাণ 
'ক্-আামাশার আর ছুটা ভাল দেশি অন্ুদ আছে। সে 

দুটা শন্থুদ ধাতু-ঘটিত অস্তুদ নয়; গ্াছড়া অন্থ্দ। সে দুটা 
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গাছড়া অস্ুদ, বেল আর কুচ্চি বই আর কিছুই নয়। 

আগে বেলের কথা বলি, তার পর কুর্চির কথা বলিব । 

বেল সব রকম পেটের-ব্যামোরই একটী ভাল অস্থাদ 

বলিয়া, আমাদের দেশে সকলেই বেলের খুব আদর করিয়া 

থাকেন। বেল ধারক কি সারক, হঠাৎ তা! ঠিক করিয়া 

বলিবার যো নাই। বাদের কোষ্ঠবদ্ধ, বেল খাইলে 

তাদেরও ফেমন উপকার হয়, পেটের-ব্যামোতে যার! 

ভূগিতেছে, তাদেরও তেমনি উপকার হয়। এমন আশ্চর্য্য 

গুণ আর কোনও অন্রদের আছে কি না, বলিতে পারি না। 

বেল যে অন্ত্রের শ্রেক্বা-ঝিল্লির বল. বুদ্ধি করে, তাতে 

আর কোনও সন্দেহ নাই। তা না হইলে, বেল পেটের- 

বামোতে ধারক, আর কোষ্ঠবদ্ধে সারক কখনই হইতে 

পারিত না। এর আগেই বলিছি, অপাক না হইলে কোন 

রকম পেটের-ব্যামোই হয় না ৯ যাদের ভাল পরিপাক হয় 

না, তারা বা খায়, তাতেই তাদের পেটের-ব্যামো বাড়াইয়। 

দেয়। তাঁরা যদি বেল" খায়, তবে সেই বেল তাদের 

আহারের সঙ্গে মিশিয়া অপাক হইতে দেয় না-সক বেশ 

পরিপাক করাইয়া দেয়। বর্ধাকালে আমাদের দেশে 

অনেকের কোষ্ঠবদ্ধ আর পেটের-ব্যামো উল্টে পাণ্টে 
বারে বারে হয়। ছু পাঁচ দিন বা কোষ্ঠবদ্ধ হয়, দু পাঁচ 

দিন বা পেটের-ব্যামো হয়। বেল খাইলে এমন সব 

রোগীরও বিশেষ উপকার হয়। এমন অনেক দুর্বল 
আর রোগা লোক মহ ঘাদের মাঝে ষযাঝে শুছু আমাশা 

হয়। বেল খাইলে তাদের খুব উপকার হয়। এর 



৫৪৮ জর থাকিতে. পুরাখ রক্ত-আমাশায় বেল মিষেধ। 

আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো ফে রকমই কেন হোক 
না, পুরাণ হইলে তাকে গ্রহণী (গিরিঝি) বলে। বেল 
গিরিণি রোগের বড় অস্ত্র । কাচা বেলের চেয়ে পাক 

বেল ধারক | এই জন্যে, কোষ্ঠবদ্ধে কাচা বেল পোড়া- 
ইয়া খাওয়া ভাল। আর €পটের-ব্যামোতে পাকা বেল 

শাওয়া ভাল । পাকা বেল শুদু খাইলেও হয়, শর্বব 

করিয়া খাইলেও হয় । কীাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলেও 

হয়, আবার শু'টো করিয়া তার পাচন করিঝা খাইলেও 

হয়। 

পুরাণ রক্ত-আমাশার় রোগী যদি বারে বাছুর বাহো 

যায়, তার মলে আম আর রক্ত দুই-ই থাকে, আর তার 

জ্বর না থাকে, তবে বেলে তার ভারি উপরার হয়। জ্বর 

থাকিতে পুরাগ রক্ত-আমাশার রোগী যদি বেল খায়, তবে 

তার পেট ফাপে আর অপ্রাক্ক হয়। ধব রকম পেটের- 

ব্যামোরই বেল এত ভাল অন্ুদ যে, বিলিতি অস্থদেরও 

বৈতে ডাক্তরের! রেলের কথা বিশৈষ করিয়া লিখিয়াছেন। 
বেল থেকে ডাক্তরেরা তিন রকম অস্থদ ভয়ের করিয়াছেন | 

(১) এক্ষ্রাক্ট অব বেল। ' 

(২) লিকুইড্ এক্স্রাক্ট অব রেল। 
(৩) বেল পাউডর। ূ 

এক্স্রাক্ট অব্ বেল, আর লিকুইড্ এক্ষ্রা্ অক্ বেল 

সব ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া য়ায়। এক্স্রাক্ট অব্ 
বেলের মাত্রা আধ (২) ডাম থেকে এক ড্রাম। লিকুইড 

এক্ষ্ী্ট অব বেলের মাত্রা একগড্রায় থেকে ছু ড্াম। 



বেল থেকে যে সব অহুদ উয়ের হইর়াছে--মাত্র_কুর্চি। ৫৪৯ 

কলিকাতার লাল দীঘিপ্ন ধারে স্মিথ্ জ্ট্যানিষ্বীটেক্র ডিস্পে- 
ন্নরিতে বেল পাউডর (গুঁড়ো ) বিক্রি হয় 1 এই বেল 

পাউডরের সঙ্গে আর কিছু মিশনো আছে বলিয়া, তার! 

এই বেল-পাউডরের কম্পাউশ্ বেল-পাউড'র নাম দিয়'- 

ছেন। এই কম্পাউগু বেল-পাুউডঘ্র ঘড় শিশিতে বিক্রি 

হয়। .কত টুকু বেল-পাউডর, ফেমন করিয়া খাইতে হয়, 
শিশির গায়ে কাগজের €( লেবেলেপ্ধ ) উপর তা লেখা 

আছে। লিকুইড এক্প্রাক্ অব বেল শুকৃনো বেল থেকে 

তয়ের হয়। এই জন্যে, ওর চেয়ে এক্্রাক্ট অব্ বেলে 
উপকার বেশী। 

কুর্চি__কুচ্চি পুরাণ রক্ত-আমাশার আর একটা 
ভাল দেশি অস্তুদ। বেলের চেয়ে কুচ্চির আদর বেশী বই 

কম নয়। ক্ষুর্চি কফণপী (করধী ) ফুলের জাতি । কুঙ্চির 

ছাল যেমন ক'ষো, তেমনির্শতিত। পুরাণ রক্ত-আমাশার 

রোগীকে কু্চির ছালোর ক্কাথ খাশয়াইতে হয়। কাথকে 

ডাক্তরের়া ইন্ফিয়ুশম্ বলেন। কুঙ্চির ছালের কাথ যে 

রকম করিয়। তয়ের করে, নীচে তা লিখিয় দিলাম । 

কুচ্চির ছাল হামাম-দিস্তেতে গুঁড়ো করণ এই গু'ড়ো 

এক ক্বাচ্চা ( ৪ ড্রাম), এক পোআ! (৮ গন্স) ফুটন্ত গরম 

জলে এক ঘণ্টা ভিজ্গাইয়া রাখ। তার পর ছাকিয়া লও । 

যে পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, সে পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা 
চাই। এই কাথ আধ ছটাক করিয়া রোজ তিন বার 

খাইতে দিবে। কুঙ্চির ছালের ক্কাথ শুদু পুরাণ রক্ত-আমা- 

শার অনু নয়, ভ্বরেরও অন্থদ। এই জন্কে, পুরাণ, রক্ত- 
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আমাশার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, কুর্চির ছালের কাথে ছুয়েরই 

উপকার হয়। এখানে বেলের চেয়ে কুচ্চির ছালের 

ক্কাথে বেশী ফল পাওয়া ষায়। বেল ত স্বরে দিতেই নাই, 

এ কথা এর আগেই বলিছি। 

কুচ্চির বিচিকে ইন্দ্রধব বলে। ইন্দ্রফবের মত তিত 

জিনিশ আর আছে কি না, বলিতে পারি না। ইন্দ্রধব 

কুমির বড় অস্দ। 

আমাদের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোআনের বিশ্বাস যে, 
পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিওসা কিছু নয়, আর 

নুতন ব্যামোর পক্ষে কবিরাজি চিকিতসা কিছু নয়। 

কিন্তু আমি তা বলি না; আমার বিশ্বাস তা নয়। আমার 
বিশ্বাস, পুরাণ-ব্যামোর পক্ষে অনেক ডাক্তর ভাল নয়, 
আর নুতন ব্যামোর পক্ষে অনেক কবিরাজ ভাল নয়। 
ডাক্তর মহাশর পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিুসা করিতে- 
চেন। অনেক, অস্থদ বিস্বদ দিলেন_কিন্তু কিছুতেই কিছু 

করিয়া উঠিতে প্রারিলেন না.। শেষে রোগীর আত্তীয় 
স্বজনকে বলিলেন, ডাক্তরি চিকিওসাটা পুরাণ ব্যামোর 
পক্ষে কিছু "নয়-আপনারা কবিরাজ দেখান। ডাক্তর 
মহাশয়ের অহঙ্কার আর ঘূর্খতার পরিচয় এর বাড়া আর 
কি হইতে পারে? তার নিজের বুদ্ধি বিদ্ভার যে রকম 
দৌড়, সেই রকম চিকিতসা করিয়া তিনি একট] পুরাণ 

রোগ ভাল করিতে পারিলেন না! তাঁর কাছে এতেই 
ডাক্তরি চিকিৎসাটাই পুরাণ ব্যামোর পক্ষে কিছু নয় 

বলির! স্থির হইল! এক ডোক! জল দেখিয়া, সমুদ্রে আর: 
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কতই বা বেশী জল আছে ভাবা যেমন পাগলামী, এ রকম 

ভাবাও তার তেমনি পাগ্লামী। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে 

ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয় না বলিয়া, এ পুরাণ ব্যামোটা 

আমি ভাল করিতে পারিলাম না, আর এক জন ভাল 

ডাক্তর দেখান--এ বলিলে ডাক্তর মহাশয়ের সত্য কথাও 

বলা হইত, ডাক্তরি চিকিতসারও* গৌরব বজায় রাখ! 

হইত। আমি এক জন সামান্য ডাক্তর- আমি একটা 

রোগ ভাল করিতে পারিলাম না বলিয়া ডাক্তরি চিকিৎসায় 

সে রোগ সারে না, বলিব ! কি সর্ববনেশে কথা ! ডাক্তরি 

শান্তা সব যদি কেউ নখ-দর্পণের মত করিতে পারেন, 

তবু তার এ কথা বল! উচিত নয়। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে 

ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়, আর নুতন ব্যামোর পক্ষে 

কবিরাজি চিকিতস| কিছু নয়--গোটা কতক জেঁকে ডাক্তর 

আর জেঁকে! কবিরাজে লোকের মনে এ বিশ্বাসটা জন্মাইয়া 

দিয়াছে। | | 

রক্ত-আমাশার কথা “সারা হইল। এখন রক্ত-তেদের 

কথা বলি। 

৬। 'রক্তু-ভেদ___-এর আগেই বলিছি 
অনেক জায়গায় রোগের চেয়ে রোগের উপসর্গ লইয়! 

চিকিৎসককে বেশী ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। রক্ত-ভেদের 

বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, আর কোন উপসর্গেরই 

বেলায় তেমন নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ) 

আর আর যত উপসর্গের কথ৷ বলিছি, ও বলিব, সব চেয়ে 

বক্ত-ভেদেই ভয় বেদী। রক্ত-ভেদকে চিক্ষিৎসকেরা বড়ই 
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ডরান। ভাবিয়া দেখ ত ডরাইবাব কারণ খুবই আছে । 

রক্ত ভেদে রোগী বত শীঘ মারা বাইতে পারে, এত আর 

কোন রোগেই নয়। রক্ত-ভেদ খুব বেশী হইলে, চাই 

কি, রোগী বাষ্যের জায়গাতে বস্য়াই মারা যাইতে পারে। 

আসার আরু উপসর্গ নিবারণ করিতে এক আধটু দেরি 

ভইলেও বরং চলে কিন্তু রক্ত-ভেদের বেলায় দেরি 

গোটেই সর না। রক্ত-ভেদের খবর লইয়া বাড়ীর লোক 

চিকিতসকের কাছে দৌড়িলেন! চিকিৎসক তাড়াতাড়ি 

করিয়া গিয়া দেখিলেন, রোগীর শ্বাস হইয়াছে-রোগী 

খাবি খাইতেছে। তখন চিকিৎসক আর কি করিবেন ? 

এ রোগে অনেক জায়গার এমনিই ঘটে বটে। চিকিশসক 

আসিতে তর সয় না। এই জন্যে, এ রোগে চিকিৎসকের 
আশ! ভরসা এত কম। এই বলিতে বলিতে নিতান্ত 

বিমধ ভাবে তিনি: রোগীর বান্ঠী থেকে বিদায় হইলেন ! 

তাতেই বলি, এ রোগের মোটামুটি চিকিৎসা গৃহস্থদেরও 
জানিয়া রাখা উচিত। রক্তভেদ সব জায়গাতেই ষে খুব 

বেশী হইতে হয়, বা হইয়া থাকে, তা নয়। অন্চনক জায়- 

গায় রক্ত-ভেদ এত কম হয় যে, তাকে নামে মাত্র রক্ত- 

ভেদ বলা যায়। যাই হোক্, রক্ত-ভেদের নাম শুনিলে 

সব জায়গাতেই চিকিৎসকের খুব লাবধান হওয়া 

উচিত । 

কারণ-_-রক্ত-ভেদের কারণ জনেক। সে সব কারণ 

জাণির' রাখিলে ভাল হয়। কেননা, কি কারণে রক্ত- 

ভেদ হইছে, যাঁদ বেশ বুঝিতে না পার, তবে তুমি তার 
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চিকিওসাও ভাল করিতে পারিবে না। এই জন্তে, এখানে 

কারণ গুলি এক দুই করিয়া সাজাইয়া বলিলাম । 

(১) পেটে কোনও রকম বেশী চোট বা ঘা ঘো 
লাগ্সিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। 

অমুকের পেটে অমুক লাখি মারিয়াছে। লাগি 

খাওয়ার পর থেকেই তার রক্ত-ভ্দ্ হয়। ধর পড়িলে 

চোরের! 'গৃহস্থদের কাছে যে রকম মার খাইয়া থাকে, 
তাতে তাদের প্রায়ই রক্ত-ভেদ হয়। পেটে বেশী রকম 

ঘা ঘো লাগিলে অন্ত্রের ভিতরকার শির ছি'ডিয়া যাঁ। 

শির ছি“ড়িয়া গেলে রক্ত-ভেদ হয় । 

(২) রক্ত খারাপ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। 

রক্ত খারাপ হইলে যে রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর 

হইয়া থাকে, স্বল্পবিরাম-ভ্বরের রক্ত-ভেদ একটী উপসর্গ 

এ কথাটা মনে থাকিলেই তা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে । 

দ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সবিরাম-জুরের ( ইণ্টম্ম্িটেণ্ট 

ফী্ধরের ) চেয়ে স্বল্পবিরাধ-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ) রক্ত 

বেশী খারাপ হয়। যর্দি বল, স্বল্পবিরাম-জ্বরে তবে সব 

জায়গায় কেন রক্ত-ভেদ হয় না। সল্পবিরাম-জবরে রক্ত 

খুব বেশী খারাপ না হইলে রক্ত-ভেদ হয় না। আবার 

অনেক জায়গায় রোগীর ভাগ্যক্রমে স্বল্পবিরাম-জবরে রক্ত 

তত বেশী খারাপ হয়না। এই জন্যেই, স্বল্পবিরাম-জ্বরে 

সব জায়গায় রক্ত-তেদ হয় ন। 

(৩) ঘযেজায়গা থেকে বরাবরি রক্ত পড়িয়া থাকে, ' 

যে কারণেই হোক্, সে জায়গা থেকে রক্ত'পড়া বন্ধ হইয়া 



৪ | ব্ক্ত-ভেদের কারণ । 

গেলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে । খু বন্ধ ইইলে মেয়েদের 

ঘক্র-ভেদ হইতে পারে। নাক দিয়া রক্ত-পড়া যাদের 

অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, কোন কারণে সে রক্ত-পড়া বন্ধ 

হইলে, তাদের রঙ্ঁ-ভেদ হইতে পারে। অর্শ থেকে 

যাদের ধরাবরি রক্ত পড়ে, কোন কারণে হঠাু সে রক্ত- 

পড়া বন্ধ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে । 

(8) অন্ত্রের খুব বেশী রকম উদ্দীপনা হইলে রক্ত-ভেদ 

হইতে পারে। উদ্দীপনা কি--উদ্দীপনা কাকে বলে, 

৪৪২র পাতে বলিছি। অন্ত্রের উদ্দীপনার কথা নীচে 

'লিখিয়া দিলাম । 

খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জ্রোলাপ লইলে রক্ত-ভেদ 

হইতে পারে। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন 

হইল, এক চাষা-বৈছ্য এক নাপিতকে পটোলের শিকড় 

ছেঁচিয়া খাওয়াইয়াছিল। , পটোলের শিকড় ভয়ানক 

জোলাপ। পটোলের শিকড় খাইয়া তার ষে ভেদ হইতে 

আরম্ভ হইল, সে ভের্দ আর থারমিল না1 শেষে তা থেকে 

রক্ত-ভেদ আদ্স্ত হইল। সেই রক্ত-ভেদেই নাপিতের 

প্রাণ গেল। খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও 

ঢের আছে। সে সব জোলাপের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় 

লিখিব। ধাতু-ঘটিত বিষ এমন অনেক আছে, যা খাইলে 
রক্ত-ভেদ হয়। ধাতু-ঘটিত বিষ, যেমন শেঁখো। শৌখোকে 
ডাক্তরেরা আর্সেনিক বলেন। ধাতু-ঘটিত বিষ আরও 
ঢের আছে। সে সব বিষের কথ! মেটিরিয়! মেডিকায় 
বলিব। খুব. শক্ত গুটুলে মল অন্ত্রের ভিতর আটুকে 
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খাকিলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে । খসখসে ধারাল পাতরি 

মন্ত্রের ভিতর থাকিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অন্ত্রের 

ভিতর পাতরি থাকার কখা এর পর বলিব । 

(৫) ছোট অন্ত্রের প্রদাহ থেকে রক্ত-ভেদ হইতে 

পারে। ছোট অন্ত্রের প্রদাহকে ডঃক্তরেরা এপ্টরাইটিস্ 

বালেন। অন্ত্রের ঘা থেকে রক্ত-ভেদ হইতে পারে । কি 

কিরোগে অন্ত্রের ভিতর ঘা হয় ? রক্ত-আমাশ্শায় অন্ত্রের 

ভিতর ঘা হয়, আর টাইফরিড্ কীবরে আন্ত্রের ভিতর 

যাভয়। রক্ত আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হওয়।র কথা 

এর আগেই বলিছি। রক্ত-আমাশা থেকে রক্ত- ভেদ 

হওয়ার কথা ৫০১র পাতে বলিছি। টাইফরিড্র ফীবরের 

কথা এর পর বলিব। অন্ত্রের ভিতর ক্যান্সর হইলে 

রক্ত-ভেদ হইতে পারে । ক্যান্সর এক রকম ঘা। সেঘ৷ 

সারে না। এ ঘায়ের কথা এর পধ্র বলিব। 

(৬) যকৃতের ভিতর , দিয়া রক্ত চলা ফেরার কোন 

রকম ব্যাঘাত হইলে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত জমা 

হয়। রক্ত-জমাকে ডাক্তরেরা কর্জেস্চন্ বলেন। অন্ত্রের 

ভিতরকার শিরে এই রকম করিয়া রক্ত জমা হইলে রক্ত- 

ভেদ হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের, কি ফুক্কোর পুরাণ ব্যামে। 

থেকে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত-জমা হয়, তা থেকেও 

রক্ত-ভেদ হইতে পারে। হৃৎপিগুকে ডাক্তরেরা হটি 

বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 

ঘে কারণেই হোক্, অন্ত্রের ভিতরকার কাল. রক্তের 

শিরে বেশী রক্ত জমিলে অন্ত্রের শ্লেম্বা-বিল্লি থেকে ঢের 
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রক্ত বাহির ইয়। এই রক্ত গুহাদ্বার দিয়া নামিলেই তাকে 

রক্ত-ভেদ বলে। যে রোগেই কেন হোক্ না, যকৃতের 

ভিতর দিয়া রক্ত চলা ফেরার ব্যাথাত ঘটিলে অন্ত্রের 
ভিতরকার কাল রক্তের শিরে রক্ত জমা হয়। শু 

অন্ত্রেেই কাল রন্ট্রের শিরে যে, রক্ত জমা হয়, তা নয়। 

পেটের (পাকস্থলীর ) ভিতপ্নকার কাল রক্তের শিরেও 

সেই রকম রক্ত জমা হয়। এই জন্যে, যকৃতের ভিতর 
রক্ত চল! ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে রক্ত-ভেদও হইতে পায়ে, 

রক্ত-বমিশ হইতে পাঞ্সে, আধার চাই কি, দুই-ই হইতে 

পারৈ। রক্ত-বমিকে ডাক্তরের়া হিমেটিমেসিস্ বলেম। 
রক্ত-বমির কথা এর পর বলিব। অনেক জায়গায় এমন 

ঘটে যে, রক্ত-বমি না হইয়া, পেট থেকে সেই রক্ত অন্ত্রের 

ভিতর গিয়া নামে, আর সেই রক্ত গুহাদ্বার দিয়া বাহির 

হইয়া ঘায়। কাজেই এখানে রক্ত-বমি না হইয়। ব্রক্ত-তেদ 

হয়। অনেক কোগে যক্কতেের ভিতর রক্ত চলা ফেরার 

ধাঘাত ঘটে। অনেক দিন ধরিরা খুব বেশী মদ খাইলে, 

যকৃতের এক রকম রোগ হয়। সেই রোগে যকৃতের 

ভিতর রক্ত চলা ফেরার যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমন আর 

কোন রোগেই নয়। সে রোগকে ডাক্তরেরা কিরোসিস্ 

অব্দি লিবর্ বলেন। কিরোসিস্ রোগে বকৃত জড়শড, 

ফাটা ফাটা, আর ফান দাঁনা হয়। যকৃতের কিরোসিস্ 

রোগের কথা এর পর বলিব। | 
(৭) আগ্ত্রের ভিতর অস্ত্র ছুকিয়া গেলেও রক্ত-ভেদ 

হইতে পারে। অন্ত্রের ভিতর অন্ত্র এ রকম করিয়া ঢুকিয়। 
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গেলে ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টন্সসেপ্শন্ বলেন। ইপ্টস্- 
সসেপ্শনের কথ! এর পর বলিব। 

(৮) ফ্্যানিয়ুরিজ্ম্ ফাটিয়া অস্ত্রের ভিতর রক্ত গেলে 
রক্ত-ভেদ হইতে প্রারে। রাড রক্তের শরিরের ( ধমনীর ) 

আবকে ডাক্তরেরা ফ্ল্যালিয়ুরিজ্ম্ বলেল। য্যানিয়ুরিজমের 

কথা ৪৩২র প্রাতে বলিছি। 

রক্ত-ভেদে কি রকম রক্ত বাহির হয় ?_-সে রক্ত রাঙা 

কি কাল? রক্ত-ভেদের রক্ত প্রায়ই কাল দেখা ফায়। 
এই জন্তে, ডাক্তরের! রক্ত-ভেদকে মিলীনা রলেন। মিলী- 

নার অর্থ কাল। রক্তুভেদ যদি বেশী না হয়, আর সেই 

রক্ত ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ত যদ্দি বেগে বাহির 

না হয়, তবে রক্তের রং প্রায়ই খুর কাল, য়েন আহ্কাত্র।র 

মত হয়। জবার রক্ত-ভেদ যদ্দি বেশী হয়, আর সেই রক্ত 

ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ক যদি বেগে রাহির হয়, 
তবে সে রক্তের রং তত কাল হয় না। 

বড় অন্তর থেকে ষে রক্ত আসে, সে রক্ত লাল। আবার 

গুহ্দ্বারের কাছাকাছি জায়গা থেকে ঘে রক্ত আসে, সে 

রল্ত আরও লাল। রক্ত-ভেদ খুব কম হইত্তে পারে, 

আবার চাই রি, এত বেশী হইতে পারে যে, রোগী তখনই 

তাতে মারা য়াইতে পারে । এ রুথা এর আগেই বলিছি। 
ছোট অন্ত্র থেকে রক্ত আসিতেছে, কি গুহাদ্বারের কাছাকাছি 
জায়গা থেকে রক্ত আসিতেছে, রক্তের আকার প্রকার 
দেখিয়া তা অনেক জায়গায় ঠিক্ করিতে পার। রক্ত- 

শিদের চিকিত্সার তোমারে ডাকিলে, রোগীর গুহ্বদ্বার 
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আর তার কাছাকাছি জায়গা! বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া 

দেখিতে কখনও ভূলিও না। ভূলিলে তোমার অপ্রতিভ 

হইবার কথা । কেন না, অর্শ থেকে যে রক্ত পড়ে, রক্ত- 

ভেদ বলিয়া তোমার তা ভূল হইতে পারে । মলের নাড়ীর 

ভিতর এক রকম, আব হয়। ডাক্তরেরা সে আবকে 

পলিপস্ বলেন। মলের নাড়ীর পলিপস্ থেকে রক্ত 

পড়ে। বদি সাবধান হইয়া না দেখ, তবে এ রক্ত-পড়াও 

বক্ত-ভেদ বলিয়া তোমার ভুল হইতে পারে। মলের 

নাড়ীকে ডাক্তরেরা রেক্টম্ বলেন ; ভাল বাঙ্জালায় মলাশয় 

বা মল-ভাণ্ড ৰলে। ৩৯৭র পাতে এ কথা বলিছি। 

ডাক্তরের! যে আবকে পলিপস্ বলেন, সে আবকে শিকড়- 

নাকড়-ওআলা আব বলিতে পার। শিকড় একটাও হইতে 

পারে, ছুটোও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে । এই 

আব শ্রলেক্সাঝিলিতেই বেশী হয়। নাকের ভিতর হয়, 

জরায়ুর ভিতর হয়, মলের নাড়ীর ভিতর হয়। জরায়ুর কথ৷ 

৩৯৭র পাতে কলিছি। পিত্তির দরুণ মলের রং কাল হয়। 

লৌহ্-ঘটিত অস্থদ্দ খাইলে মলের রং ফাল হয়। তাতেই 
বলিতেছি, মলের রং কাল দেখিলেই রোগীর রক্ত-ভেদ হুই- 
তেছে--এ কথা! বলি না। বেশ ঠাউরে, বেশ বিবেচন। 

করিয়া, বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে রোগের কথা 

বলিব । চিকিৎসকের অপধশ কথায় কথায়। এ কথা 

এর ক্াগেই বলিছি। রক্ত-ভেদের রোগীর বুকের কড়া 
থেকে তল পেটের নীচে পর্যন্ত আর ডাইন কৌক খেকে 

বা কৌক পর্যন্ত মৰ পেট বেশ করিয়া পরীক্ষা ক্রিয়। 
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দেখিবে। এর আগেই বলিছি, যকৃতের ভিতর রস্তু চলা- 

ফেরার ব্যান্ধাতই রক্ত-ভেদের আসল কারণ। যকৃতের 

ভিতর রক্ত জমিলে তাতে ব্যথা হয় । শুছু যকৃত বলিয়! 

কেন, যে যস্ত্রে রক্ত জমে, তাতেই ব্যথা হয়। ডাইন 

কৌোকে, পাঁজরের উপর, আর তারু নীচে কেমন করিয়া! 

আুলের . ঘ! দিয়া ষকুতের ব্যথা ঠিক করিতে হয়, ৯১র 

থেকে ৯২র পাতে, আর ১০৫র পাতে তা বলিছি। 
যকৃতের ভিতর রক্ত জমিলে যকৃতে ব্যথা হয়, যক্কৃত বড়ও 

হয়। এই জন্বে, সহজ শরীরে পাঁজরের ভিতর যকৃত যত 

টুকু জায়থা লইয়া থাকে, তা ছাড়াইয়া আসে পাশে আসে। 

আঙুলের ঘা দিয়া তাও বেশ জানিতে পারা যায়। কেন 

না, আঙুলের ঘা দিলে সহজ বেলায় যেখানে ফীপা শব্দ 

পাওয়া যায়, যকৃত বাড়িলে সেখানে নিরেউ শব্দ পাবে। 

ঘা পাইয়া রোগী সেখানে ব্যথাও বলিবে। 

অর্শ থেকে মেরক্ত পুড়ে, সে রক্ত রক্ত-ভেদের রক্ত 

কি না, তা কেমন রুরিয় জানিবে ? তাজানা শক্ত নয়। 

অশেরি রক্কের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্ত ঢের কাঁল। আর 

অর্শের রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্তের পরিমাণও বেশী। 
এ ছাড়া, রক্ত-ভেদে অর্শের যে .কষ্ট, তার কিছু পরিচয় 
পাওয়া যায় না। অর্শের যাতনা কি? অর্শের জায়গায় 

ব্যথা, টাটানি আর শুলনি। অর্শের কথা বলিবার সময় 
এ সব ভাল করিয়া বলিৰ। 

তার পর এখন রক্ত-ভেদের চিকিৎসার কথা বলি। 

চিকিৎসা---রক্ত-ভেদের চিকিৎসায় চিকিসকের খুব' 
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বেশী বিবেচনার দ্রকার। শরীরের যে জায়গা থেকেই 

কেন রক্ত পড়ুক না, রক্ত যদ্দি খুব বেশী পড়ে, আর 

অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়ে, তরে শেষে তাতেই কোগী মারা 

ষায়। এই জন্যে, রক্ডু বেশী পড়িতেছে কি না, সকলের 

আগে এইটাই বেশ করিয়া ঠিক করিবে |. গিয়া যদ্দি দেখ 

যে, অনেকক্ষণ অন্তর, কি বারে বারে একটু একটু করিয়া 

রক্ত্র-ভেদ হইতেছে তবে অন্ত্রের €শ্রক্মাংঝিল্লির শিরে রক্ত- 

জমা যত শীঘ্র পার, ঘুচাইয়া দিবে। এর আগেই বলিছি, 
অস্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্ির শিরে খুব বেশী রস্ক ৰা! জমিচল রক্ত- 

ভেদ হয় না। আবার যকৃতের ভিতর রক্ত চল! ফেরার 

ব্যাঘাত না ঘটিলে, অন্ত্রের শ্লেম্সা-ঝিল্লির শিরে রক্ত জমিতে 

পারে না। এই জন্যে, ব্কৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার 
ব্যাঘাত ঘুচানই, অন্ত্রের ফ্লোয়া-বিল্লির শিরে রক্ত-জমা 

ঘুচাইবার একমাত্র উপায়। সে উপায় আর কি ? জোলাপ 

“দিয়া মন্ত্র একেবারে সাফ করিয়া! দেওয়াই সেই উপায়। 

জোলাপ দিয়া অন্ত্র বেশ সায় করিয়া! দিলে, যকৃত্তের ভিতর 
রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত আপনিই ঘুচিয়া যায়। যকৃতের 

ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচিয়া গেলে, অন্ত্রের. 

শ্লেক্ষাঝিল্লির শিরে রক্ত-জমাও আপনি ঘুচিয়া বায়। 

আন্ত্রের গ্লেত্বা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা ঘুচিয্বা খেলে রক্ত- 

ভেদ ছার হয় লা। রক্ত-ভেদের ভয়ও আর থাকে বা। 

যরুতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচাইবার জন্যে 
ডাক্তরেরা ঘত রকম জোলাপ দিয়া থাকেন, সব চেয়ে 

সল্ফেট অবৃ.ম্যাম্ীশিয়াই ভাল। জল্ফেট্ অব্ ম্যাগী' 
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শিয়াতে বেশী কাজ হয়। সল্্ফেট অব্ ম্যাগীশিয়াকে 

সণ্ট জোলাপ বলে। সল্ফেট 'অব্ ম্যাক্মীশিযাকে সোজা 

ইংরিজিতে এপ্সম্ সল্ট বলে। সচরাচর লোকে শুছ 

সণ্টই বলে। সম্ট জ্োলাপ বলিলে সল্ফেট্ অবৃ ম্যাগ্ী- 

শিয়াই বুঝায়। সোণাঘুখীর কাথে ,শুলিয়া তাতে ডাই- 

লিয়ুট সল্ফিয়ুগ্িক্ শ্্যাসিভ্ দিয়া খাওয়াইলে, সল্ফেট অবৃ 

ম্যাগ্রীশিয়ার তেজ বাড়ে । দোণামুখীর গ্কাথকে ডাক্তরের! 

ইন্ফিয়ুশন্ সেনা বলে। কত টুকু সল্ঞ্চেট অব্ ম্যাগ্ী- 

শিয়া, কত খানি ক্কাথের সঙ্গে মিশাইয়! লইতে হয়, নীচে 

ভা লিখিয়। দিলাম | 

সল্ফেট অব্ ম্যামীশিল়া '-, ৪ দাম 
ডিল ওয়াটর 2 বে ২ উন্স 

ডাইলিউট্ সলফিঘুরিক্ ক্ল্যাসিঙ ০*. ১০ ফোট। 

সোণামুখীর ককাথ (ইনফিয়ুসন সেন») ... ২ ওন্স 

একত্র মিশাইয়। একটী শিশিতে রাখ । 

এই যে অস্্র্দ তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা ; অর্থাৎ 

এক বার খাইবার জন্দ । ৪ ড্রাম সল্ফেট অব্ ম্যামীশিয়! 
ওজন করিয়া ছু ওন্স ডিল্ ওয়াটরে ঢালিয়। দেও। তার 

পর একটী কাটি দিয়া খামিক ক্ষণ নাড়। খানিক ক্ষণ 

নাড়িতেই সল্্ফেট্ অব্ ম্যাম্ীশিয়া সব বেশ গুলিয়া 
বাবে।. গুলিয়া গেলে ভাতে দশ ফোট। ডাইলিয়ুট সল্- 

ফিম়ুরিক্ য্যাসিভ্ দেও । শেষে সোণামুখীর কাথের সঙ্গে 
সব মিশাইয়া লও । এই যে অন্ুদ্দ তয়ের করিলে, এ 

একবার খাইবার অস্থুদ। এক বার খাইবার মত অস্থদকে 



৫৬২ ওলাউঠার সময় সপ্টের জোলাঁপ দেওয়! নিষেফ। 

ভাল কথায় এক মাত্রা বলে । একথা এর আগে অনেক 

বার বলিছি। জল্ফেট অব্ ম্যান্লীশিয়ার জোলাপে' 

পেটের একটু ফীপ রাখে। ডিল্ ওয়াটর কি পেপারমিপ্ট 
ওয়াটরের সঙ্গে খাইলে সে দোষ কাটিয়া যায়। সল্্ফেটু 
অব্ ম্যাগ্লীশিয়া বড় বিস্বাদ। খাইলে গা ম্যাকার-গ্্যাকার' 

করে, অনেক জায়গায় ভ্যাকারও হয়। ডাইলিয়ুট সল্- 

ফিয়ুরিক্ জ্্যাসিডের। সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ওর বিস্বাদ 

নেক ঘুচিয়া বায় । সল্ফেট্ অবৃ ম্যাম্ীশিয়ার জোলাপে 

পেটের একটু কামড়ও হয়। সোণামুখীর ক্কাথের সঙ্গে 

দিলে সে দোষ কাটিয়া, ফায়। এছাড়া সোণামুখীর 
কাথের সঙ্গে মিশাইলে সল্ফেট অব্ ম্যাশ্ীশিয়ার তেজ 

বাড়ে। কেন না, সোণামুখী নিজেই জোলাপ। সম্টের 
জোলাপে জলবশ ভেদ খুব বেশী হয়। এই জন্যে, 
ওলাউঠার সময় এ জোলাপ দেওয়া নিষেধ । ওলাউঠার 

সময় সপ্টের জোলাপ দিরা অনেক জায়গায় অনেক চিকিত- 

সক অপ্রতিভ হইয়াছেন। জলবগ ভেদ হইতে হইতে 
শেষে জোলাপের বাহে ওলাউঠায় ফাড়াইয়৷ বায়। - 

থুব বাহে হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইয়া, গেলে, রোগীকে 

নীচেকার অনুদটা রোজ তিনবার করিয়া খাইতে দিবে । 

ডাইলিসুট নাইট্রোমিষুরিক়্যাটিক্ ফ্্যাসিড্ ৩ ডাম্ 

স্পিরিট ক্লোরোফন্ -** ৬ ডাম্ 
টিংচার জিঞ্জর *** ৮৮5 ' ৬ ডাম্ 
পরিষ্কার জল ২১১২ উদ্দ পুরাই 

একত্র মিশাইয়। একটা শিশিতেরাখ। শিশির গায়ে কাগঞ্ধের 
১২ট। দাগ কাটিয়া দেও। 
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এ অস্ুদটী খাইতে একটু ঝাঁঝ লাগে। এই জন্যে, 

এক এক দাগ অস্থদ কীচ্চা খানেক জলের সঙ্গে মিশাইয়। 

খাওয়াইবে। অন্ুদ ফুরাইয়া! গেলে, আবার তয়ের করিয়া 

লইবে। রোগীর শরীর যত দিন না বেশ সবল আর স্তুস্থ 

হয়, তত দ্বিন ৰেশ নিয়ম করিয়! এই শম্থদটা খাইতে 

বলিবে। পু 

গিয়া যদি দেখ যে, বারে বারে খুব বেশী বেশী রক্ত- 

ভেদ হইতেছে, তবে দেরি না করিয়া তখনই রক্ত-ভেদ 

বন্ধ করিবে । যত শীঘ্র পার রক্ত বন্ধ করিয়৷ রোগীর 
জীবন রক্ষা করিবে । তার পর আসল রোগের চিকিৎসা 

করিবে। রক্ত-ভেদ শীত্ব বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে 

কি না? আছে, ভাল ভউপায়ই আছে। বরফের জল 

পিচ্কিব্রি করিয়া অন্ত্রের ভিতর দিলে, আর হ্যাক্ড়ার 

পোৌটল! করিয়া বরফের টুকরো পেটের উপর বসাইয়া 

দিলে রক্ত-ভেদষ শীঘ্্ই বন্ধ হয়। এছাড়া, রক্ত-ভেদ 

হইবার সময় এক খান বরফ' একটু মোটা আর লম্বা করিয়া 
কাটিয়] গুহাদ্বারের মধ্যে চালাইয়! দিবে । সে বরফ খান 

গলিয়া! গেলে, আবার সেই রকম আর এক খান বরফ 

চালাইয়া দিবে । যতক্ষণ না রক্ত-ভেদ বন্ধ হয়, তত ক্ষণ 

এই রকম করিবে । ন্যাক্ড়ার পৌটলায় বরফ থাকে না, 

গলিয়া বাহির হইয়া যায়। কাজে কাজেই, তাতে অনেক 

ক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডাও লাগাইতে পারা যায় না । লাভের মধ্যে, 

রোগীর গা, বিছানা, সব ভিজিয়। যাঁয়। এই জন্যো, চাম- 

ডার খলিতে বরফের টুকরো পুরিয়া সেই থলি রোগীর 
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পেটের উপর বসাইয়া দিবে । কলিকাতায় কি কলি- 

কাতার মত বড় শহরে সাহেবদের ভিস্পেন্দরিতে চামড়ার 

থলি কিনিতে পীওয়া বায়। অনেক জীয়গায় এমন ঘটে 

যে, বরফ পাওয়া যায়, কিন্তু চামড়ার থলি মিলাইতে পার! 

যায় না। সেসব জায়গায় একটু কৌশল খাটান চাই। 
কল কৌশল এমন বেশী আর কি % কচি কলাপাত 

আগুণে তাতাইয়। খুব,নরম করিয়া লও। তার পর সেই 

কলা-পাতে বরফের টুকৃরে। বাঁধিয়া রোগীর পেটের উপর 

সেই কলা-পাতেরই পোৌঁটল৷ বসাইয়া দিতে পার। কিন্থা 

সেই কলা-পাতের পোটলা স্তাকুড়ার থলির ভিতর পুরিয়া 

লইতে পার। উপস্থিত মতে যে রকমে পার, সেই রকমই 

করিয়া লইবে। বরফের টুকরো পিলিয়া গিলিয়া খাইতেও 

বলিবে। কষ-জলের পিচ্কিরি করিলেও রক্ত বন্ধ হয়। 

বাবলার ছাল, বকুলের ছল, জার পেয়ারার ছাল জলে 

সিদ্ধ করিয়া তাতে ফট্কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া গুহাদ্বারে 

পিচ্কিরি দিবে । কষ-জল জুড়াইয়া খুব ঠাণ্ডা না হইলে 

পিছকিরি দিও না। কেন না, গরম জলের পিছ্কিরি 

করিলে রক্ত-ভেদ বাড়িবে বই কমিবে না। এ কথাটা 

যেন মনে পাকে । কষ-জল তয়ের করার দেরি যদি ন৷ 

সয়, তবে তিন পোআ ঠাণ্ডা জলে ৪ ডায় (এক কীচ্চা) 

ট্যানিক ফ্যাসিড আর ৪ ড্রাম ফটুকিরির গুঁড়ে। মিশাইয়া 

সেই জলের পিচকিরি করিবে । কষ-জলের পিচ.কিরির 

কথা ৪৭১র থেকে 3৭২র পাতে বলিছি। 
তাঁপণ তেল রক্ত-ভেদের বড় অন্থ্দ। অর্গটু অব্ 
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রাই আর গ্যালিক্ ফ্যাসিড্_-এ ছুটিও এ রোগের খুব ভাল 

অন্ুদ। ডাইলিয়ুট সল্ফিয়ুরিক ফ্যাঁসিড আর লভেনমের 

( আফিঙের আরকের ) সঙ্গে মিশাইলে গ্যালিফ ফ্যাসিডের 

ধারক গুণ বাড়ে। রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার জন্যে, এই সব 

অন্থুদ কোন্টা কার পর, কত টুকু করিয়া দিতে হয়ঃ নীচে 

তা লিখিয়া দিলাম । 

গ্যালিক্ ফ্লাসিড্ টা ঃ ১২ ড্রাম্ 

ডাইলিয়ুটু সল্ফিয়ুরিক্ ক্স্যাসিড্ ্ ১২ ড্রাম 
লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই ) রি ১২ ড্রাম 
লিকুইড্ এক্ষ্টাক্ট অব্ অর্গট্ -** ২ ডাম্ 
ভার্পিণ তেল রর রা ২ ড্রাম্ 

মিধুসিলেজ (গঁদ-ভিজের জল ) '-- ৬ ওন্স পুরাইয়া 

একত্র মিশাইয়া একী শিশিতে রাখ । শিশির গায়ে কাগজেব 

৬টা দাগ কাটিয়া দেও। 

যতক্ষণ রক্ত-ভেদ বন্ধ না হর্কে, ৪ খণ্টা অন্তর এক এক 

দাগ এই অন্থুদ খাওয়াইবে। ফি বারেই অস্থদের শিশি 

বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। 

র্ত-ভেদের যে কয়টা ভাল অস্থুদ আমি জানি, এখানে 

সে কয়টাই একত্র মিশাইয়া দিইছি। ৩২০র পাতে বলিছি, 

কোন রোগের যদি ছু তিনটা ভাল অস্থদ জানা থাকে, আর 

সে কয়টা মস্থু্দ একত্র দিবার কোন বাধা না থাকে, তবে তা 
একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুছু একটা অস্থদে তেমন 

উপকার হয় না। এই জন্যে, এখানে রক্ত-ভেদের ভাল 

ভাল অস্থদ গুলি সব একত্র দিইছি। -এ অস্থুদে তেমন 
উপকার হইল না, আর একটা অন্থদ দিই__এ রকম করণ 
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কাল কাটান বা দেরি করা, রক্ত-ভেদে চলে না। রক্ত- 

ভেদ কি ভয়ানক রোগ--রক্ত-ভেদে রোগী কত শীঘ মার! 

যাইতে পারে, এর আগেই তা বলিছি। 

পথ্য-_--চুণের জল-মিশনো এক বক্কা ছুধ। দুধ খুব 

ঠাণ্ডা করিয়া তবে খাবে। গরম দুধ খাইলে রস্ত-ভেদ 

বাড়ে বই কমে না। এই জন্যে, বরফ দিয়! ছুধ ঠাণ্ডা 

করিয়া দিতে পার ত আরও ভাল হয়। খুব ছুর্ববল 

রোগীকে মাংসের কাথ আর ব্রাণ্ডি খাইতে দিবে। ব্রাণ্ডি 

বলিলেই ১র নম্বর ব্রাপ্ডি বুঝিয়া লইবে। মাংসের ক্কাথের 

সঙ্গে এক এক বারে ছু ডাম করিয়া ব্রাণ্ডি দিবে। 

গিয়া যদি দেখ, বায়ে বারে বেশী রক্ত-ভেদ হইয়! 

রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, আর নাড়ী এক বারে 

স্তোর মত হইয়াছে, তবে রক্তু-ভেদ বন্ধ করিবার যে সব 

ফিকির বলিছি, তা ত করিবেই। তা ছাড়া, তার হৃৎ- 

পিগ্ডের ধল বাড়াইয়৷ দিবার জন্য ছ্রিমুলেপ্ট ( উত্তেজক ) 

তান্ুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায়.খাইতে দিবে । ্রিযুলেপ্ট অহ নীচে 

লিখিয়া দিলাম । 

রশারোমণাঁটিক্ স্পিরিট অব্্যামোনিয়া ' ২ ড্রাম 

স্পিরিট ক্লোরোফর্্ম (ক্লোরিক্ ঈথর ) ২ ড্রাম্ 

১র্ নম্বর ত্রা্ডি ২, *. ১২ ওন্দ 

টিংচর ডিজিটেলিস্ ... ১০, ই ভাম্ 

সিরপ্ জিঞ্জর্ """ -* তড্রাম 

ম্যাকুই এনিথাই (ডিল্ ওয়াটর) **, ০ ওন্স পূরাইয়া । 

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ । শিশির গাঁয়ে ৬টা দাগ 

কাটিয়া দেও। 
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খত ক্ষণ মাড়ী বেশ সবল আর রোখী বেশ চাঙ্গা না 

হবে, ঘণ্টায় খণ্টায় এক এক দীঁগ এই অনুম খাওয়াইিবে । 
রোগীর গা আর হাত পা! যদ্দি ঠাণ্ডা দেখ, তবে সব গায়ে 

শু'ঠের গুড়ো মালিশ করিতে- বলিবে, আর আগুনে 

হ্যাক্ডা তাতাঁইয়৷ হাতের তেলোয়ু পায়ের তেলোয় সেক 

দিতে বলিবে। এ ছাড়া, ছুই বগলে, হাতের তেলোয 

আর পায়ের তেলেয়ি গরম জল-পোরা বোতল বা শিশি 

দিয়া রাখিলে রোগীর সন্সিপাত-অবশ্থা শীঘ্রই খুচিয়া যায়। 
এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 

রক্ত-ভেদের রোগীর খর ধত দুর পার ঠাণ্ডা রাখিবে। 
ঘরের ভিতরে, বাইরে বা তার কাছে আগুন কি ধোজার 

যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, আর বাইরের পরিষ্কার ঠাণ্ডা 

বাতাস ঘরের ভিতর বেশ খেলিতে পায়, তবে সে ঘর সব 

সময়েই বেশ ঠাণ্ডা থাকে । এরনয়ুমোনিয়া আর প্র,রিসির 
রোগীকে যে রকম স্থির রাখিতে বলিছি, রক্ত-ভেদের 

রোগীকেও সেই রকম স্থির রাখিবে। ঠাণ্ডা ঘরে খুব 

স্থির রাখাই রক্ত-ভেদের রোগীর চিকিৎসার প্রধান অঙ্ত-_ 

এ কথাটা! যেন মনে থাকে। 

রক্ত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্যে অন্ত্রের ভিতর বরফের 

জলের পিচ্কিরি দিতে বলিছি ;) গুহ্দ্বারের মধ্যে বরফের 

টুকারে! চালাইয়া দিতে বলিছি, ম্যাকৃড়ার পুণ্টুলিতে করিয়া 
বরফের টুদ্ধারো রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিতে বলিছি,, 
আর বরফের টুকরো! গিলিয়া খাইতে বলিছি। সহরে এ 

সব ব্যষস্থা চলে। পাড়াগায়ে এ রকম ব্যবস্থা করার 
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চেয়ে কোন ব্যবস্থা না করাই ভাল। পাড়াগায়ে '্বক্ত- 

ভের্দের রোগীর চিকিএ্সায় বরফের ব্যবস্থা করা, আর 
সহরে নৈলে তার চিকিশুসা হইবে ন! বলা, ঠাউরে দেখ ত 

চুই-ই এক কথা। এখন 'একবার ভাবিয়া দেখ--পাড়া* 

গ্লায়ে বরফ নৈলে সত্য ,সত্যই কি রক্-ভেদের চিকিতস! 
হয় না? হয় না, এমন নয়; একটু যুক্তি করিলেই হয়। 

অন্ত্রের ভিতর বরফের জলের পিচ্ফিরি করিতে বলিছি। 

বরফের জলের মত ঠাশ্। জল কি-পাড়া্গায়ে মিলাইতে 
পারা যায় নাঃ যায়। কেষন করিয়া মিলাইতে পারা 

যায়, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম । 
পাঁচ ছটাঁক দিশেদল আর পাঁচ ছটাঁক শোরা, আলাদা 

'আলাঁদা পাত্রে বেশ করিয়া গুঁড়ো করিয়া একট মাল্শায় 
রাখ। তার পর এক সের জল মাল্শায়.ঢালিয়৷ দাও । 

তিন পোআ কি এক সের জল ধরে, কাসার কি পিতলের 

এমন একটী ফেঁরোয় জল পুক্রিয়া সেই ফেরোটা সেই 
মাল্শার জর্লে বসাইয়া রাখ। খানিক পরেই ফেরোর 
জল ঘরফের জলের ঈভ ঠাণ্ডা হবে। রোগীর আন্ত্রের 

ভিতর দেই ঠাগু! জল পিচ্কিরি করিয়া দিলে, বরফের জল 
পিচককিরি করিরা পেয়ার যে ফল, তা প্রায় হয়। মাল্- 

শার বদলে ছোট একট! বশুনোয় কি জামবাটীডে নিশেদল, 

শোরা আর জল রাখিয়া, লেই ধগুনো ফি জামবাটা যদি 
রোগীর পেটের উপর বদাইয্লা ও, তবে ন্যাক্ড়ার পু্টু- 

লিতে করিয়া বরফ বসাইবার ফল পাবে। বগুনে! কি 

জামবাটা ঈষারায় তুলিয়া ধরিবে, তা হইলে. পেটের উপর 



বমি ছু রকম--আসল বমি আর শন্কার ব্মি। ৫৩৯ 

€র সব চাপটা লাগিরে না। পেটের উপর ঠাণ্ডা লাগানই 

মা দরকার । | 

স্বল্পবিরাম-জ্বর়ের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) উপসর্গ বলিয়া 

এখানে রক্ত-ভেদের কথা বলিলাম । ফ্যালেরিস্া-জ্বরে 

রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন 
ঘ্রাক না, কুইনাইন দিতে কখনও ভুল্দিও না, কি ইতস্ততঃ 

রুরিও না। ফল কথাঃ ম্যালেরিয়া-ম্বরে কোনও উপস্গ 
মানিবে না। জ্বর ছাড়িলে, ন্কি জ্বর কমিলে, উপসর্গের 

অসুদ্দ আর কুষ্টুনাইন একত্র দিবে। রক্ত-ভেদেরও 

চিরিৎুনার বেলায় ষেন ঞ সব কথা মনে থাচরে | 

ণ। বমি-____আয়ল রোগের চেচয় উপসর্গ 
লইয়া! চিরিত্রককে অনেক জায়গায় বেশী নাকানি 

চোকানি খাইতে হুয়। বমির বেলায় এ কথাটা 'যেমন 

খাটে, আর কোন উপসর্গের বেলায় তেমন খাটে কি না 
বলিতে প্রারি না। বমি অনেক রোগের লক্ষপ্। এই 

জন্যে, এাগ্লানে রমির কথা এত বিশেয় করিয়া বলিলাম। 

কোন্ রোগে কি রকম বমি হয়, আর বমির ভার গতিকই 

ব্রা'কি রকম, বেশ দ্নানা না গ্রাকিলে অনেক সময় বমি 

গামান যায় না। বমিপ্লামাইরার জন্যে কেরল হাত্ড়াইয়। 

বেড়াইতে সয় । কোন একটা উপসর্গ হঠাশ্ড উপস্থিত 

ইইলে তা থায়াইতে না পারা, আর তার জন্যে হাহড়াইয়া 

বেড়ান চিক্কিগনসকের পক্ষে কত কষ্ট আর অপ্রতিভের 

নিষয়, ধিনি ঠেকিয়াছেন, কেবল তিনিই তা জানেন । 

রমি ছ্বু রকম। আয়ল বমি আর শঙ্কার. রমি। 



₹৭৬ 7 লগায় কাকে বলে। 

পেটের (পাকস্থলীর ) নিজের উদ্দীপনার জন্যে যে বমি 

হয়, সে বমিকে আসল বমি রলে। উদ্দীপনা কি-উদ্দী- 

পন৷ কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি | শরীরের আর 

আর যন্ত্রের উদ্দীপন! থেকে যে বমি হয়, সে বমিকে শঙ্কার 

বমি বলে। শঙ্কার, বমিকে ড়াক্তরেরা দিম্প্যাথেটিক্ 

বমিটিং ৰলেন। গর্ভ হইলে ভ্ত্রীলোকদের যে বমি হয়, 

সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। এখানে জরায়ুর উদ্দীপন 

থেকেই বমি হয় । পেটের (পাকস্থলীর ) সঙ্গে আর 

জরায়ুর সঙ্গে নিকট সন্বন্ধ আছে বলিয়াই এ রকম ঘটে । 

জরায়ুর কথা ৩৯৭র পাতে বলিছি। (কেবল জরায়ুরই সঙ্গে 

পেটের (পাকস্থলীর) যে এ ররুম নিকট সম্বন্ধ আছে, 

তা নস্। আরও অনেক যন্ত্রের সঙ্গে পেটের এ রকম 

নিকট লন্বন্ধ সাছে। আর আর সব যন্ত্রের চেয়ে মগজ 

(ব্রেইন্ন ), হৃৎপিণ্ড (হাট ৯, আর ফুক্কোরই সঙ্গে পেটের 

সম্বন্ধ বেশী নিকট। দড়ির টানা দিয়া ছু পাঁচটা জিনিষ 

যেমন একত্র বাধিয়া রাঁথ। যায়, একটা শিরের ডাল পাল। 

দিয়া এই কয়টা ,.(অমগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুক্কো আর পেট ) 

তেমন্সি একত্র বাধা আছে। রাঙা রক্তের শির, কাল 

রক্তের শির, আর রসের শির, ্াগে কেবল এই তিন রকম 

শিরের কথা বলিছি। এখন য়ে শিরের কথা বলিলাম, 
এ আর এক রকম শির। এ শিরকে ডাক্তরেরা নর্বব 

রলেন, ভাল বাঙ্গালায় স্নায়ু বলে । আর আর সব শিরের 

মত ন্লাযুও আমাদের শরীরের লব জায়গায়ি আছে । আগে 

যে তিন রকম শিরের কথা বলিছি, মে তিন রকম 'শিরই 



কোন্ কোন্ যন্ত্রের উদ্দীপন! থেকে শঙ্কার'রমি হয়। ৫৭১ 

ফীপা। তাদের ভিতর দিয়া রক্ত আর রস চল ফেরা 

করে। স্সাযু ফীপা নয়, নিরেট । কাজেই, তার ভিতর 

দিয়া কোনও রকম রস্ই চলা ফেরা করিতে পারে না। 

আমরা এই স্ীয়ুরই বলে চলা ফেরা করি। আমাদের 

শরীরের কোন জায়গা ছ্ইলে আমরা» যে জানিতে পারি, 

তাও এই স্ত্রায়ুর বলে জানিতে পারি । মগজ, হৃৎপিণু, 

ফুক্ষো আর পেট যেন্সায়ুর ডাল পালা দিয়া একত্র বাঁধা, 

সেই স্নায়কে ডাক্তরেরা নিয়ুমোগ্যাষ্ট্রিক নর্ব বলেন। 

স্তরবিধা পাই ত এ সব কগা ভাল ব্ারয়া বলিব। যাদের 

হাপ-কাশের ব্যামো আছে, আহারের একটু অত্যাচারেই 

তাদের হাপ চাগায়। এতে পেটের সঙ্গে আর ফুক্কোর 

লঙ্গে খুব নিকট সন্বন্ধের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন 

আর কিছুতেই নয় । মগজ, ফুক্কো, যকৃত (লিবর ), অন্ত 

(ইন্টেসটিন্ন ), মূত্র গ্রন্থি, মুত্রনলী, জরায়ু আর ডিম্বকোষ, 
এই সব যন্ত্রের উদ্দীপনা গ্নেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে। 

এখানে যে কয়টা যন্ত্রের নাম করিলাম, মুত্রগ্রন্থি, মুত্রনলী 

আর ডিম্বকোষ ছাড়া আর সব যন্ত্রের কথা এর আগেই 

এক রকম মোটামুটি বলিছি। মুত্রগ্রস্থিকে ডাক্তরের! 

কিড্নি বলেন। মুত্রগ্রন্থি দুটো । ডাইন কৌকের ভিতর 

পিছন দ্রিকে একটা থাকে, আর বা! কৌোকের ভিতর পিছন 

দিকে একটা থাকে । ওলাউঠ্ার রোগীর ভেদ বমি বন্ধ 

হইয়! প্রআজাব না হইলে, ডাক্তরের! তার কোমরে রাইয়ের 

পলস্তরা ('মফ্টার্ড প্রান্উর ) দিয়া থাকেন। রাইয়ের এই 
পলস্তরা তারা ঠিক মুত্রগ্রন্থিরই উপর বসাইয়। থাকেন। 



৫৭২ মগজ আর জরায়ু থেকেই শঙ্কার বমি বেশী হয়। 

রক্ত থেকে মৃত তয়ের করাই মুত্রগ্রস্থির কাজ। এক 
একটী মৃত্রগ্রন্থি থেকে এই মুত সরু একটাী নলী দিয়া 
মুতের খলিতে গিয়া জমে। মুতের থলির কথা ৩৯৭র 

পাতে বলিছি। এই নলীকে ডাক্তরেরা ইয়ুরীটর বলেন। 

ভাল বাঙ্গালায় মুত্রননী বলে। জরায়ু (ইউটরস্) যেমন 
কেবল শ্ত্রীলোকদেরই থাকে, ডিম্বকোষও তেমনি কেবল 

আ্ীলোকদেরই আছে। ডিম্বকোষও ছুটো। জরায়ুর 

মাথার ছু পাশে সরু সরু ছুট নলী দিয়া ডিম্বকোষ আট- 

কান থাকে । ডিম্বকোষকে ডাক্তরেরা ওবারি বলেন। 

স্লীলোকদের মাসে মাসে যে খতু হইয়া থাকে, ভিম্বকোষের 

বলেই সে খতু হয়। পুরুষদের অপণ্ড, সন্তান উৎপত্তির 

যেমন প্রধান যন্ত্র, স্ত্রীলোকদের ডিন্বকোষ, সন্তান উৎপত্তির 

তেমনি প্রধান যন্ত্র। তার পর বলি। এই মাত্র বলিছি, 

মগজ, ফুক্কো, যকৃত, অন্্র«মুত্রগ্রন্থি, মুত্র-নলি, জরায়ু আর 

ডিম্বকোষ, এই সব যন্ত্রের, উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি 

হইতে পারে। কিন্তু মগজ আর জরায়ু এই ছুটী যন্ত্রেরই 

উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি বেশীর ভাগ হয়। আর আর 

যন্ত্রের উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি তত হয় না। মগজ গার 

কররায়ুর বেশী রকম উদ্দীপন! হইলে শঙ্কার ঘমি হইতেই 

চায়। আর আর সব যন্ত্রের উদ্দীপনার বেলায় সে রকম 

নয়। শঙ্কার বমি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। 

মগজ আর জরায়ু, এই ছুটী যন্ত্রেরই উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার 

বমি যে বেশীর ভাগ হইয়া থাকে, এখানে তার একটা 
' পরিচয় দিই। সে পরিচয় আর কি? গর্ভ হইলে বমি 



শঙ্কা কথাটার মানে কি? . ৫৭৩ 

হওয়া, আর মাথায় কোন রকম বেশী ঘা! ঘেো লাগিলে 

বমি হওয়া_:এই ভুটা ঘটনাই তার পরিচয় । মাথায় কোন 

রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে' মগজ (মাথার ঘিলু, ব্রেইন ) 

কাপিয়া উঠে। এই রকম করিয়া মগজ কীপিয়া উঠাকে 

ডাক্তরেরা কংকশন্ অব্ দি ব্রেইন বূলেন। মাথায় লাঠি 

মারিলে মগজ এই রকম করিয়া কাপিয়। উঠে। উচু 

থেকে নীচে জোরে মাথা পড়িলেও মগজ এই রকম করিয়। 

কাপিয়া উঠে। মগজ কাঁপিয়া উঠাই বল, আর নড়িয়া 

উঠাই বল, দুই-ই এক । 
শঙ্কার বমির কথ! এখানে বলিলাম । শঙ্কার ভেদের 

কথা ৪৫৩র পাতে বলিছি। কিন্ত শঙ্কা কখাটার মানে 

এখনও বেশ করিয়া বুঝাইয় দ্রিই নাই। ধরিতে গেলে, 

শঙ্কার মানে মোটামুটি এক রকম বলিয়! দেওয়া হইয়াছে । 
পায়ের আঙুলে ফোড়া, পাচড়াঁট বা ঘা হইলে, কি কোন 
রকম বেশী ঘা ঘে৷ লাগিলে কুচ.কিতে ব্যথা হয়__কুচ.কির- 

গুল্লি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা বলি, পায়ের 
আঙুলের শঙ্কায় কুচ.কিতে ব্যথা হইয়াছে--কুচ.কির গুল্লি 

আউরেছে। হাতের আঙুলে ফোড়া, পাচড়া, বা ঘ৷ 
হইলে, কি কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে বগলে ব্যথা 

হয়--বগলের গুলি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা 

বলি, হাতের আঙুলের শঙ্কায় বগলে ব্যথা হইয়াছে-_ 
বগলের গুলি আউরেছে। পাচড়া হইয়া জ্বর হইলে বলি, 

পাচড়ার শঙ্কায় ভ্বর হইয়াছে । ফোড়া হইয়া জ্বর হইলে 

বলি, ফোড়ার শঙ্কায় ভ্বর হইয়াছে। মোটামুটি জানিয়। 



৫৭৪ শঙ্কার বমির একটা খুব সহজ' দৃষ্টান্ত 

রাখ, এক জায়গার অন্কুখ থেকে আর এক জায়গার ফে 

অন্নুখ হয়, তাকে শঙ্কার অস্থখ বলে। 

এখানে শঙ্কার বমির একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত দিই । 
ডাক্তর, বৈদ্য, হাকিম, সকলেই সেটী বেশ জানেন। কৃমি 

থাকার দরুণ অন্ত্রের, উদ্দীপনা হুইলে বমি হয়। কুমির 
জন্যে বমি হয়, মেয়েরাও তা জানে । বেশী রকম কোষ্ঠ- 
বদ্ধ হইলেও অন্ত্রের উদ্দীপনা হয়। সেই উদ্দীপনা থেকে 

বমি হইতে পারে-_হইয়াও থাকে । অন্ত্রেরে এমন সব 

উদ্দীপনা থেকে যখন বমি হয়, তখন অন্ত্রের শ্রেম্মা-বিল্লির 

প্রদাহ হইলে, কি অন্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্লিতে ঘা হইলে বমি 

হইবে, আশ্চর্য্য কি ? অন্ত্রের শ্লেক্সা-ঝিল্িতে ঘা হইয়া বে 

বমি হয়, রক্ত-আমাশার কথা বলিবার সময় সে বমির কথা 

বলিছি। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র কষিয়া ধরিলে বমি হয়। 

অন্ত্রবৃদ্ধিকে ডাক্তরের! হর্ণিয়া বলেন। স্থবিধা পাই ত 

অন্ত্রবৃদ্ধির কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। 

মুত্রনলির ভিতর দিয়া পাঁতরি নামিবার সময় বমি 

হইতে পারে-_হইয়াও থাকে । পিত্ত-নলির ভিত্রর দিয়া 

পাত্রি নামিনারও সময় বমি হইতে পারে-হইয়াও থাকে । 

রক্ত থেকে মৃত তয়ের করা বেমন মুক্র-গ্রন্থির (কিডনির ) 

কাজ, রক্ত থেকে পিন্ত তয়ের করা তেমনি যকুতের 

(লিবরের ) কাজ । মুত্র-গ্রন্থি থেকে মুত্র-মলি ( ইঞুুরীটর ) 

দিয়া মুত্র যেমন মুতের থলিতে গিয়া. জমে, যকৃত থেকে 

পিন্ত-নলি দিয়। পিত্ত তেমনি পিত্তের থলিতে গিয়া জমে । 

পিত্ব-নলিকে ডাক্তরেরা গল-ডক্ট বল্গেন; পিত্রের খলিকে 



পাঁতরি নামিবাঁর সময় ব্যথার তাঁড়শে ব্িহয়। ৫৭৫ 

গল-ব্যাডর বলেন। মুত থেকেও পাতরি তয়ের হয়; 

পিত্ত থেকেও পাতরি তয়ের হয়। মৃত থেকে যে পাতরি 

তয়ের হয়, ডাক্তরেরা তাকে ইয়ুরিনারি ক্যাল্কুলস্ 

বলেন। পিত্ত থেকে যে পাতরি তয়ের হয়, তারা তাকে 

বিলিয়ারি ক্যাল্কুলস্ বলেন। মুত্রনলি দিয়া পাতরি 

নামিবারও সময় শুল-ব্যথার. মত ব্যথা ধরে ; পিত্ত-নলি 
দিয়া পাতরি নামিবারও সময় শুল-ব্যথার মত ব্যথা ধরে। 

শুল-ব্যথ! খুব বেশী রকম ধরিলে যেমন বমি হয়, পাতরি 

নামিবারও সময় ব্যথার তাড়শে তেমনি বমি হয়। 

অনেক রকম নুতন ভ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত 
দৌঁষে বমি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, ত্বল্পবিরাম-জ্বরের 

(রিমিটেণ্ট ফীবরের ) বমি একটী উপসর্গ। যে জ্বর 

মোটেই ছাড়ে না, বা কমে না, যেভ্বরে গায়ের তাত দিন 

রাতি সমান খাকে, সেই জ্বরেত্ুই গোড়ায় বমি বেশী হয়। 

যে জ্বরে গায়ের তাত দিন রাতি সমান থাকে, সে জ্বরকে 

ডাক্তরেরা কণ্টিনিয়ুড ফীবৰর বলেন। ভাল বাজালায় 

অবিরাম-ভ্বর বলে ; আর সোজা বাঙ্গালায় এক-তাড়া জর 

বলিতে পার।* হাম-জ্বরের ভুর এক-তাড়া জর । এলো 

বসন্তের জ্বর এক-তাড়া জ্বর । হাম কি বসস্তযে কদিন 

না বাহির হয়, সেক দিন জবর এক-তাড়াই থাকে । বসন্ত 

বাহির হইবার আগে যেজ্বর হয়, সেজ্বরের গোড়ায়, বমি 

হইতেই চায়। হাম-ভ্বরে বমি না হইতেও পারে । হাম- 

জ্বর আর এলে বসন্তের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। 

এর আগেই বলিছি, নিজ পেটের (পাকস্থলীর ) 



৫৭৩ পাকস্থলীর শ্লেম্মা-বিল্লির উদ্দীপন হইলেই বমি হয়। 

উদ্দীপনা থেকে যে বমি হয়, তাকে আসল বমি বলে। 

যে কারণেই হোক, পেটের (পাকস্থলীর ) শ্রেক্া-ঝিল্লির 

কোন রকম উদ্দীপনা হইলেই বমি হয়। আর আর 

উদ্দীপনার কথ ছাড়িয়া! দেও, খুব বেশী খাইলেও বমি হয়। 

তাতেই বলি, কত কড়। অস্থদই আছে--কত বিষই আছে, 

যা পেটে পড়িলে পেটের শ্রেম্মাঝিলির ( মিয়ুকস্ মেম্বে,- 

ণের ) উদ্দীপনা হয়- কোন কোন জায়গায় প্রদাহও হয়। 

সেই উদ্দীপনা! থেকে, আর সেই প্রদাহ থেকে বমি হয় । 

উদ্দীপনার কথা 8৪২র পাতে বলিছি। প্রদাহের কথ' 

২০০র পাতে বলিছি। উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলেই 

প্রদাহ হয়। উদ্দীপনার বাড়াবাড়িকেই প্রদাহ বলে। 

কোন কোন বিষ খাইলে যে বমি হয়, তার একটা সহজ 

দৃষ্টান্ত দিই। শেঁকো বিষ (আর্সেনিক) খাইলে বমি 

হয়। শেঁকো বিষ খাইলে রমিও হয়, ভেদও হয় । শেকো 

বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর ) শ্রেক্া-ঝিল্লির যে উদ্দী- 

পনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে বমি হয়; আর অন্ত্রের 

শ্রেম্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে ভেদ 

ভয়। শেঁকো বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর ) শ্রেক্সা- 

বিল্লির ত উদ্দীপন] হয়ই ; অন্ত্রেরও শ্রেক্সা-ঝিল্লির উদ্দীপনা 

হয়। 

গিয়া দেখিলে রোগীর বমি হইতেছে । এখন কেমন 

করিয়া ঠিক করিবে, আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি 

হইতেছে । এটা আ/গেঠিক্করাচাই। এ. ঠিক করিছে 

না পারিলে, রোগীর বমি থাঁমাইতে পারিবে না, তার আজীয় 



আসল বমির আর শঙ্কার বমির তফাত । ৫৭৭ 

স্বজনের কাছে নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হইবে । আসল বমিতে 

আর শঙ্কার বমিতে ঢের তফাত। কিসে কিসে তফাত, 

এখানে এক ছুই করিয়া তা লিখিয়া দ্রিলাম। ডাইনে 

বায়ে ছুটী সারি করিয়া লিখিয়া দ্রিলাম। বীয়ের সেরে 

আসল বমির কথা লেখা থাকিল। ডাইনের সেরে শঙ্কার 

বমির কথা লেখা থাকিল। এক ছুয়ের দাগ ধরিয়া ভাইনে 
বায়ে বেশ ঠাউরে ঠাউরে খতিয়ে দেখিলে, ছু রকম বমির 

তফাত বেশ বুঝিতে পারিবে। কিসৈ কিসে তফাত, 

যদি বেশ মনে করিয়া রাখিতে পার, তবে আসল 

বমি কি শঙ্কার বমি ধরা করিতে কখনই ঠকিবে না- 

বমি খামাইতে পারিলে না 

হইবে না। 

বলিয়া কখনও অপ্রতিভও 

আমল বমি। শঙ্কার বমি 

১। বমি হইবার আগে গা ১। বমি হইবার আগে 

হ্যাকার ন্যাকার করে । বমি 

হইয়া গেলেই গা ন্যাকার 

্যাকার সারিয়া যায়। কোন 

কোন জায়গায়, বমি হও- 

য়ার পর কেবল খানিক ক্ষণ 

গা ম্যাকার হ্যাকার থাকে 

শা। তার পর আবার গা 

হ্যাকার হ্যাকার আরম্ভ হয়। 

যাই হোকু,-আসল বমিতে 

করে না। 

মোটেই গ! ন্যাকার ন্যাকার 

বমি হইয়া পেট 

খালি হইয়া গেলেও অকি 

আর ওমাক্ উঠিতে থাকে । 

জলই হোক্, ছুধই হোকু 

আর যাই হোক্, পেটে 

পড়িবা মাত্রই তা বমি হইয়া! 

যায়। রোগী নড়িলে চড়ি- 

লেওতার বমি হয়। 



৭৮ 

আসল বমি। 

বমি হওয়ার পরই গা | 
ন্যাকার ন্যাকার সারে। 

আসল বমিতে, বমি হইবার 

আগে গান্যাকার ন্যাকারই 

থাক্, মাথা-ঘোরাই থাক্, 
আর মাথা ধরাই থাক, বমি 

হওয়ার পরই সে সব অস্তখ, 

জয় একবারেই সারিয়া যায়, 

নয় খুবই কম হয়। 

২। পেটের উপর আব 

যকৃতের উপর ঘ! দিলে 

রোগীর ব্যথা লাগে। আঙু- 

লের উপর আল দরিয়ু 

কেমন করিয়া,ঘা দিতে হয়, 

আরকোন যন্ত্রে ব্যথ' হইলে 

তা কেমন করিয়া ঠিক্ 

করিতে হয়, ৯১--৯২র 

পাতে তা বলিছি। পেটের 

উপর, কি যকৃতের উপর 

চাপ দিলে রোগীর অকি 

উঠে--ওআক উঠে। 

৩। রোগী ঘা বমি করে 

তা যদি পণীক্ষা করিয়। 

আসল বমির আর শঙ্কার বমির ভফাতি। 

শঙ্কার বমি। 

২। পেটের উপর কি 

যকৃতের উপর ঘা দিলে 

রোগীর ব্যথা লাগে না। 

পেটের উপর কি যকুতের 

উপর চাঁপ দিলে রোগীর 

'অকিও উঠে না_-ওআাকও 
উঠে না। চাপদ্দিলে তার 

কোন অন্থখই হয় না। 

৩। রোগী যা খাইয়াছিল, 

শঙ্কার বমিতে তা. বজ্নিশ, 



, আসল বমির আর শঙ্কার বমির তফাতি। 

আসল বমি। 

দেখ, তবে আসল বমিতে 
আধ-হজম আহার, পিস্ত 

আর দুর্গন্ধ রস দেখিতে 
পাবে। কখনও টক জল, 

পুজ বা রক্ত দেখিতে 
পাবে। 

8। আসল বমিতে খিদে 

বা খাইবার ইচ্ছা মোটেই 

থাকে না। এমন কি, খাই- 

বার নামে বমি আসে। 

€। আসল বমিতে জিব 

অপরিক্কার হয় । মুখে দুর্গন্ধ 
হয়। চোকের রং প্রায়ই 
একটু হল্দে হয়। বমির 
পর তবে মাথা ধরে। 

৬। আসল বমির মাথা- 

ধরায় কপাল ব্যথা! করে। 

€ণজ 

শঙ্কার বমি। 

উঠিয়া পড়ে । হজম হও 

যার এক আধটু চিহ্ুও 

পাওয়া বায় না। রোগী 

গাজলা গজল! শ্রোক্া বমি 

করে। শঙ্কার বমিতে পুর 

কি রক্ত কখনও্ড থাকে না। 

কখন বা খুব বেশী পিট 

উঠে, কখন বা কেনুল নামে 

মাত্র পিন্তি উঠে । 

৪1 শঙ্কার বমিতে খিদে 

থাকে । এমন কি, বমির 

পরই খাইবার ইচ্ছা হয়। 

তবেই দেখ, খাইবার নামে 

ত বমি আসেই না; বরং 

তার বিপরীত। 

৫1 শঙ্কার বমিতে জিব 

পরিক্ষার থাফে। মুখে 

দুর্গন্ধ থাকে না। চোক. 

হয় বেশ পরিক্ষার থাকে, 

নয় অল্প রাঙা হয়। বমির 

আগে মাথা ধরে। 

৬। শঙ্কার বমিতে মাথা- 

ধরা খুবই বেশী হয়। মাথার 



আসল বমি। 

চবিবশ ঘণ্টার বেশী মাথা 

ধরা থাকে না। বমির পর 

প্রায়ই মাথা ধর। সারিয়। 

যায়। 

৭। আসল বমিতে পেটের 

কামড় থাকে । ছুর্গন্ধ ঢেকুর 

উঠে। পেট নাবে। মল 

পাতলা হয়, আর কাদার 
যেমন রং তেম্নি রং হয়। 

৮। আসল 'ৰধমিতে রোগীকে 

অনেক চেষ্টা করিয়া বমি 

করিতে হয়। বমি করি- 

বার প্সাগে অনেক বার 

ওআক তুলিতে হয়, মুখ 

দিয়া ঢের জল উঠে, ছেপ 

উঠে, লাল পড়ে। ' বমির 

আসল. বমির আর শঙ্কার বমির তফাতি 

শঙ্কার বমি । 

খাবরি আর পিছন দি 

ব্যথা করে। মাথা-ধরা 

অনেক দিন ধরিয়া নিয়ত 

থাকিতে পারে। আবার 

চাই কি, মাথা-ধরা মোটেই 

না খাকিতে পারে। 

৭1 শঙ্কার বমিতে পেটের 

কামড়ের কোনও পরিচয় 

পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধ 

ঢেকুর উঠে না। পেটত 

নাবেই না, তার বিপরীত 

কোন্ঠবদ্ধ থাকে । যেখানে 
কোন্টবদ্ধ না থাকে, সেখানে 
রোগীর সহজ বাহো হয়। 

মলের বেশ আইট দেখা 

যায়। 

৮। শঙ্কার বমিতে রোগীকে 

চেষ্টা করিয়া বমি করিতে 

হয়না। বমি যেন আপ- 

নিই হয়। মুখ দিয়ে জলও 

উঠে না, ছেপও উঠে না। 

বমির পর রোগী নেতিয়েও 

পড়ে না। 



আসল বমির আর শঙ্কার বমির তফাতি। 

আসল বমি। 

পর রোগী যেন নেতিয়ে 

পড়ে। 

৯। আসল বমিতে নাড়ীর 

খুব বেগ হয়, আর নাড়ী 

দুর্ববল হয়। 

১০। আসল বমিতে 

কেবল উপর-পেটেই রাই- 

য়ের পলস্তরা € মষ্টার্ড 

পাষ্টর ) বা বেলস্তরা দিলে 

বমি বন্ধ হয়। উপর 

পেউটকে ভাক্তরেরা এগপ্রি- 

গ্যাহ্ীয়ম বলেন। উপর- 

পেটের উদ্ধ সীম "বুকের 

কড়া। 

১১। প্রায়ই ভোর ৪টের 

সময় আসল বমির বাড়া- 

বাড়ি হয়। যকৃতের (লিব- 

রের) ব্যামোতে এই 

নিয়মটা .সব চেয়ে বেশী 
দেখা যায়। 

৫৮৯ 

শঙ্কার বমি। 

৯। শঙ্কার বমিতে নাড়ীর 

বেগঞ্ড হয় ন', নাড়ী ভুর্ববলও 

হয় না। হাত ধরিয়া বেশ 

করিয়া ঠাউরে দেখিলে 

নাড়ী যেন শক্ত শক্ত মালুম 
হয়। 

১০1 শঙ্কার বমিতে 

কেবল ঘাড়েই রাইয়ের 

পলস্তরা ব! বেলস্যরা বস!- 

ইলে বমি বন্ধ হয় 

১১। শ্ঙ্কার বমির বাড়'- 

বাড়ি প্রায়ই বেলা পটার 

সময় দেখা যায়। 



৫৮২ শঙ্কার বমির চিকিৎসার একটী দৃষ্টান্ত 

আসল বমিতে আর শঙ্কার বমিতে তফাত, এক রকম 

মোটামুটি তা বলিলাম। এই তফাত গুলি যদি বেশ 

ঠাউরে ঠাউরে মনে করিয়া রাখ, আর রোগীর কাছে বসিয়া 
এক এক করিয়া মিলাইয়া লও, তবে রোগীর আসল বমি 

হইতেছে, কি শঙ্কার'বমি হইতেছে, সহজেই ঠিক করিতে 

পারিবে । তার পর এখন বমির চিকিশুসার কথা বনি । 

চিকিৎসা-___এর আগেই ৰলিছি, রোগীর আসল বমি 

হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে, যদি ঠিক করিতে ন! 

পার, তবে সাত দিক্ হাভড়াইয়াও বমি থামাইতে পারিবে 

না। পিত্ব-্ললীর (গলডক্টের ) ভিতর দিয়া পাতরি নামি" 

তেছে বলিষ্বা রোগীর শুল-ব্যথার মত ব্যথা ধরিয়ঠাছে। 
কমার সেই ব্যথার তাড়শে তার ৰমি হইতেছে। তুমিতা৷ 

ঠিক করিতে ন পারিয়! বমি থামাইবার জন্যে তাঁর উপর- 

পেটে রাইয়ের পলস্তরা €'মন্টার্ড প্রাষ্টর ) বসাইয়া দিলে, 
বরফ খাইতে দিলে, সোডা য্যাসিড্ খাওয়াইলে, অস্থদের 

পুথিতে বমির ঘত অস্থদ লেখা আছে, এক এক করিয়া 

সব দিলে, কিন্তু বমির কিছুই করিতে পারিলে না। কিছু 

ত করিতে পারিবেই না; করিতে না পাবিবারই কথা বটে। 

ব্যথার তাড়শে বমি হইতেছে, পেট ঠাগু। করিলে কি সে 

বমি থামে ? এক বারে যদি ছু গ্রেন আফিং খাওয়াইয়া 

দাও, তবে ৰ্যথাও নরম পড়ে, বমিও থামে । আধ ঘণ্টার 
মধ্যে যদি ব্যথা! নরম না পড়ে, তবে ফের ছু শ্রেন আফিং 

পাওয়াইয়া দ্রিবে। অনেক জায়গায় পুরো মাত্রায় আফিং 

এক বার দিলেই কাজ হয়। বড়ি করিয়া অ।ফিং খাওয়াইয়া 



শঙ্কার বমির চিকিৎসার আর একটা দৃষ্টাস্ত। ৫৮৩ 

দিলে উঠিয়া পড়ে না। বড়ি করিয়া আফিং খাওয়াইয়! 

দেওয়শরও যে ফল, গুহ্দ্ধারের মধ্যে আফিডের আরকের 

€ লডেনমের ) পিচ্কিরি দেওয়ারও সেই ফল। কতখানি 

লডেনম্ কেমন করিয়া পিচ্কিরি করিয়া দিতে হয়, ৯৪র 

পাতে তা বলিছি। তবেই দেখ, বস্তির কারণ ঠিক করিতে 

পারাই সব। অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে বলিয়া বমি 

হইতেছে, গা ন্যাকার-ম্যাকার করিতেছে, অকি হইতেছে, 

কাঠ-বমি হইতেছে । তুমি তা ঠাউরাতৈ না পারিয়া, 

বুঝিতে না পারিয়, বমি থামাইবার জন্যে কতই চেষ্টা 

করিলে, কিন্তু কিছুতেই বমি থামাইতে পারিলে না। তুমি 

বমি থামাইতে পারিলে না বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনের! 

আর এক জন চিকিৎসককে ডাকিলেন। নুতন চিকিৎ- 

সক আসিয়া রোগীর সব পরিচয় লইলেন, আর তার 

অবস্থা বেশ ঠাউরে দেখিলেন। ধ্বমির কারণ ঠিক করিয়া 

তিনি তোমার সব প্রেস্কুপ্শন (ব্যবস্থা-পত্র ) দেখিতে 

চাইলেন। তোমার প্রেস্কুপৃশনে কৃমির অস্থদ একটাও 

লেখা নাই। এতেই তুমি তার কাছে অপ্রতিভ হইলে । 

রোগীকে তিনি কুমির অস্থদ দিলেন। কৃমি সব নামিয়া 

পড়িল; রোগীরও বমি থামিয়া গেল। তাতেই বলিতেছি, 

বমির কারণ ঠিক করিতে পারাই সব। শুছু বমি বলিয়া 

কেন? এ কথাটা সব রোগেরই বেলায় সমান খাটে । 

রোগ চিনিতে না পারিলে, রোগের কারণ ঠিক করিতে 

না পারিলে, তার চিকিৎসাই হয় না। সবিরাম-জ্বরে কি 

স্ব্পবিরাম-জ্বরে যে বমি হয়, জ্বরের সঙ্গে লে বমির বেশ 



৫৮৪ সোড।-়্যাসিড ফেমন করিয়া খাস । 

একটি সম্বন্ধ আছে। সবিরাম-জ্বরে জর আঙিলে 

বমি আরম্ভ হয়। অনেক জায়গায়, জ্রের অঙ্গে সঙ্গেই 

বমি আপিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে বমি 
থামিয়া যায়। ন্বল্পবিরাম-জ্বরে ষতক্ষণ জ্বর কমথাকে, 

ততক্ষণ বমিও কম হয়। জ্বরের প্রকোপ হইলে বমি 

সেই সঙ্গে সঙ্গে কাড়ে । এতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 

সবিরাম-জ্বরে জর আসা বন্ধ করিতে পারিলেই বমিও বন্ধ 

হয় ; আর স্বল্লবিরাম-জ্রে জ্বরের প্রকোপ হইতে না দিলে 

ৰমিরও আর বাড়াবাড়ি হয় না। তাতেই বলি, ধরিতে 

গেলে জ্বরের বমির আমল অস্থদই কুইনাইন্। এখানে 

বমির কারণই জ্বর। সে কারণদুর করিবার তোমার 
কেবল একটী অস্ুদই আছে । জে অস্দ আর কিঃ কুই- 

নাইন্। তবে বমির ৰাড়াবাড়ির ময় রোগীর কষ্ট ঘুছ্াই- 

বার জন্যে আর কিছু অস্তুর্দ বিস্ুদ দেওয়া চাই। কাচের 

দুটা গ্লাসে এক ছটাক করিয়! চিনি-পানা কি মিছরি-পান! 
লও। একটা গ্রাসে ৩* গ্রেন্ বাইকার্ববনেট্ আবু মোড 

ঢালিয়া দেও। আর একটা গ্রাসে. ২৫ গ্রেন্ টার্টারিক 
ফ্যাসিডভ্ ঢালিয়া 'দেও। টার্টারিক য্যাসিড্ যদি আগে 

গুঁড়ো করা না থাকে, তবে গুড়ে! করিয়া লইবে। সোডা 

আর টার্টারিক য়্যাসিড ছুই গ্লাষের জলে বেশ গুলিয়া 

গেলে, বা হাতে করিয়া একটা প্লাস মুখের কাছে আন, 

আর ডাইন হাতে করিয়া আর একটা গ্নাসের জল ঝর 

হাতের গ্রাসে ডালিয়া দেও। ঢালিয়া দিবার প্রায় সঙ্গে 

সঙ্গেই বাঁ হাতের গ্লাসের জল ফেস করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। 



জ্বরের বমি সৌডা-য়্যাসিডে ধেমন সারে, তেমন অর কিছুজেই না। ৫৮% 

ফুটিয়া উঠিতেই রোগীকে তা চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিতে 
বলিধষে। এই যে অন্ুদ্দ খাওয়াইয়া দ্রিলে, ভাক্তরের! 

একে একরেবসিং ডাফটু বলেন। বাইকার্ধধণেট অব 

সোডা আদ্র টার্টারিক ফ্যাসিড্কে তসোজান্ুজি সোভা- 

র্যাসিভ বলিলেই চলে । আমরাও সোজান্থজি সোডা- 

য্যাসিডই ষলিয়া থাকি। অমুকের ভ্বর হইয়াছে, সে ফেবল 

বমি কর্সিতেছে। বার ছুই সোডা-য়্যাসিড খাওয়াইয়া দিই, 

বমি এখনই খামিয়া যাষে। আজ ফাল খ্ৃহস্থেরাও নিজে 

নিজে এ রকম ব্যধস্থা কর্সিয়া থাকেন। ফলে, সোডা- 

ক্যাসিছ কথাটা খুবই চলিত হইয়াছে । সোভা-য়্যাসিড্ 

খাইলে বমি থামে, তাও অনেকে বেশ জানিতে 

পারিয়াছেন। এই জন্যে, অনেক জায়গায় সোভ-য়্যাসিড 

খাইবার বা খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিতে ভান্তরের দরকার 

হয় না। সোভা-য়্যাসিভ একবার খাইলেই যে বমি থামিয়া 

যায়, তা নম্ব। কোন জায়গায় একবার খাইলেই কাজ 

হয়। কোন জায়গায় ছু বারও খাইতে হয়, কোন জায়গায় 
আবার তিন চারি বারও খাইতে হয়। যাই হোক্, ভবে 

যে বমি হয়, সোভা-ক্্যাসিডে সে বমি যেমন সারে, তেমন 
আর কোনও অস্থদে নয়। সোঁডা-য়্যাসিডে বমি সারে 

বলিলে কি বুঝায় ৭ ৩০ গ্রেন্ বাইকার্বৰণেটু অব্. সোডা, 
আর ২৫ গ্রেন্ টার্টারিক ফ্ল্যাসিড, চিনি-পানা কি মিছরি- 
পানায় এ রকম আলাদা আলাদ। করিয়া গুলিয়! একত্র 

মিশাইয়া ফুটিয়া উঠিতেই তা খাওয়াইয়া দিলে বমি সারে-_ 
এই বুঝায়। সোডা য্যাসিড খাইবার জন্থা কাচের গ্লাস 



৫৮৬ বরফের টুকরো ও বিনদুমাত্রায় বাইনম্ ইপেকা বমির বড় অন্ুদ। 

ব্যবহার করিতে বলিছি। পাড়ারগায়ে সব জায়গায় কাচের 

গ্রাস পাওয়া যায় না। পাড়াায়ে কাচের গ্লাসের ব্যবহার 

খুবই কম, পাড়ার্গায়ে কাচের গ্রাস অনেকে দেখেনও নাই। 

কাচের গ্রাস নৈলে বে সোডায়্যাসিড খাওয়। হয় না, তা 
নয়। কাচের গ্লাসের বদলে পাথরের বাটা ব্যবহার করি- 

লেই হইতে পারে । 

বরফের টুকরো খাইলেও পেট বেশ ঠাণ্ডা হয়, আর 

বমি খামিয়া যায়। বরফের টুকরো মুখে রাখিয়া সহজে 

গিলিবার মত সে গুলি ছোট ছোট হইয়া গেলে, 
গিলিয়! ফেলিবে। খানিকক্ষণ ধরিয়া বরফের টুকরো এই 
রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে বমি থামিয়া যায়। 

বরফের টুকরো পেটে গিয়া গলিলে, পেটের উদ্দীপনা 
শীঘ্ই দূর হয়। পেটের উদ্দীপনা! গেলেই বমি থামিয়া 
যায়। উদ্দীপনা কি-_উদ্দীপনা কাকে বলে; এর আগে 

অনেক বার বলিছি। পাড়ার্গায়ে বরফ পাওয়া যায় না। 

কাজেই বরফের ব্যবস্থা সেখানে চলে না। 

বমি থামাইবার আর একটী ভাল অস্থদদ আছে। এক 

ফোটা করিয্লা বাইনম্ ইপেকা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে 

দেও. তবে বমি, অকি, ওমআাক-উঠা, গা ন্যাকার-ন্যাকার 

শাঘ্ই সারিয়া যায়। এক ফোটা! করিয়া বাইনম্ ইপেকা 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় দ্িবে। এ ছাড়া, যখন গা ন্যাকার-ন্যাকার 

করিবে, অকি উঠিবে, ওআক আসিবে, কি বমির চেষ্টা 

হইবে, তখনই এক ফোটা বাইনম্ ইপেক। খাইতে দিৰে। 

খুব একটু খানি জলের সঙ্জে বাইনম্ ইপেক1 খাওয়া চাই। 



উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরা দিলে বমি সারে। ৫৮৭ 

নৈলে জল বেশী হইলে উঠিয়া পড়িবে। এক এক বারে 
এক ডুামের বেশী জল না খাইলে ভাল হয়। কত টুকু 
জলে ক ফোটা বাইনম্ ইপেক1 কি রকম করিয়া খাইতে 

দিবে, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম। 
বাইনম্ ইপেকা '* "1 ২৪ ফোটা 
পরিক্ষার ঠাণ্ডা! জল ".' “০. ১ ওন্স 

একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ২৪টী দাগ কাটিয়া দেও। যত 
ক্ষণ বমি না থামিবে, এক এক দাগ খাইতে বলিবে। 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাড়া আর কখন্ কখন্ খাইতে দিবে, এই 

মাত্র তা বলিছি। 

এ সব :অনুদ দিয়া যদি বমি বেশ থামাইতে না পার, 

তবে রোগীর উপর-পেটে রাইয়ের ছোট এক খানি পলস্তরা 

€মষ্টার্ড প্রাঞ্উর) বসাইয়া দ্বিবে। বুকের কড়া আর 

নাইচ়ের ৪1৫ আই্ুল উপর, এই ছুটা সীমার মাঝখানের 

জায়গাকে উপর-পেট বলে। উপর-পেটকে ডাক্তরেরা 
এপিগ্যাষ্টিয়ম্ বলেন । রাইয়ের পলস্তরা ঠিক এই জায়গায় 

বসাইয়া দিবে? রাই (মষ্টার্ড ) বেশ টাটকা হওয়া চাই। 

অনেক দিনের পুরাণ রাইতে তেমন কাজ হয় না। পুরাণ 

রাইতে জ্বালাও ধরে না, বমিও থামে না। রাইয়ের বেশ 

তেজ আছে কি না, কাক্ খুলিয়া রাইয়ের শিশি শু“কিয়! 

দেখিলেই তা জানিতে পার! যায়। মাকে যদি খুব ঝাজ 

লাগে, তবে সে রাইয়ের পলস্তরায় উপকার হইবে, ঠিক 
করিষে। রাইয়ের পলস্তরা যদি খুব তেজাল করিতে চাও, 



৫৮৮ উপর-€পেটে রাইয়ের পলস্তরা বসাইবার কথা । 

তবে পলস্তরা তয়ের করিবার সময় তাতে ফোটা কতক 

য়।|সিটিক্ ফল্যাস্ডি দিবে । পলস্তরায় খুব জ্বালা না ধরিলে 

কাজ হয় না। একটু জ্বালা ধরিতেই রোগীর কথা শুনিরা 

যাঁদ পলস্তরা উঠাইয়া ফেল, তবে তাকে তোমার কেবল কষ্ট 

«দেওয়াই সার হবে। এই জন্যে, রোগী যতই কেন আব্তনাদ 

করুক না, আধ ঘণ্টা পধ্যন্ত পলস্তরা খান বসাইয়া বরাখ 

চাই-ই 1 তার পর, পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর, 

পরম জলে ন্যাকড! ভিজাইয়। পলস্তরা বসানর জায়গাটা 

বেশ পরিক্ষার করিয়া দিবে । রোগীর পেটের উপর রাই 

ঘেন একটুও লাগিয়া না থাকে । তার পর অলিব অইলই 

হোক্, নারিকেল তেলই হোক্, আর ঘিই হোক্, গরম 

করিয়া সেই জায়গায় বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে । পল- 

স্তরা উঠাইয়া লইলেও খানিক ক্ষণ জ্বালা থাকে । ঘি, কি 

তেল গরম করিয়া লাগাইয় দিলে ভ্বালাট। শাপ্রই থামিয়া 

যায়। 

সোডা ফ্যাসিড খাইলে, 'বরফের ট্রুকরো এ রকম 

করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে, আর এক ফোটা করিয়া 

বাইনম্ ইপেক! এ রকম নিয়ম করিয়। খাইলে' ১০০র মধ্যে 

৯০ জায়গার আমল রমি থামিয়া যার । বমি থামাইবার 

জন্যে, সব ক্তায়গাতেই যে এ তিন রকম উপায়ই করা চাই 

বা করিতে হয়, তা নয়। কোন জায়গায় শু সোড়া- 

য্যাসিডেই বমি সারে। কোন জায়গার শুদু ররফের 

টুকরে! এঁ কম করিয়া গিলিয়া গিলির়া খাইলেই বমি 

ভাঁজ হত ।..কোন জায়গায়. কেবল রাইয়ের পল্তরাতেই 



উপর-পেটে বেলস্তরা বসাইবার কগা । ৫৮৯ 

বমি থামিয়া যায়। আবার কোন কোন জায়গায় বমি 

থামাইবার জন্যে এ কয় রকম উপায়ই করিতে হয়। 

যেখানে এ কয় রকম উপায় করিয়াও বমি থামাইতে না 

পারিবে, সেখানে কি করিবে? সেখানে আর একটা 

উপায় করিবে । সে উপায় আর কি ? বেলস্তরা বসান । 

রাইয়ের পলস্তরা যে জায়গায় বসাইয়াছিলে, বেলন্তরাও 

ঠিক সেই জায়গায় বসাইয়া দিবে । যকুতের (লিবরের ) 

সঙ্গে, আর পেটের (পাকস্থলীর ) সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে. 

একটার উদ্দীপনা হইলে আর একটার উদ্দীপন! তার সঙ্গে 

সঙ্গে হয়। ফল কথা, আসল বমিতে পেটের উদ্দীপন 

সার কুতের উদ্দীপনা, ছুই উদ্দীপনাই এক সঙ্গে থাকে । 

তাতেই ৫৭৮র পাতে বলিছি, আসল বমিতে পেটের উপর 

আর যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে । শঙ্কার 

বাঁমতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর 

বথা লাগে না। আসল বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের 

ওপর চাপ দিলে রোগীর অকি' উঠে__ওআক উঠে। শঙ্কার 

ধমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর 

আকিও উঠে নী _ওআকও উঠে না। এই জন্য, আসল 

বমি থামাইতে পেটেরও উদ্দীপনা দূর করা চাই-_যকৃতেরও 

উদ্দীপনা দূর করা চাই। আর এই জন্যে, রাইয়ের পল- 

স্তরাই হোক, *আর বেলস্তরাই হোক্, উপর-পেটে এমনি 

ভুত বরাত করিয়া বসাইয়! দিবে বে, তার খানিকটে যেন 

বকৃতের (.লিবরের ) জায়গার উপরে আসিয়া পড়ে। 

তইন দিকে পাঁজরের উপর পর্যস্ত আসিয়! পড়িলেই 



২৯৩ বেলস্তরার আরক আর বেলস্তরার পটি। 

যকৃতের জায়গার উপর তোমার রাইয়ের পলন্তরা কি 

বেলম্তরা বসান হইল । ফল কথা, আসল বমিতে পেটের 

উদ্দীপন আশার ষকৃতের উদ্দীপনা, ছুই উদ্দীপনাই এক বারে 

দ্র করা চাই_-এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ কথাটা 

মনে না থাকিলে পদে,পদে অপ্রতিভ হবে। 
সাহেবদের দেশে আমাদের কাচ-পোকার মত দেখিতে 

স্প্তরী এক রক মাছি মাছে । সেমাছির এমনি তেজ যে, 

গীয়ে বসিলেও ফোস্কা হয়। বেলস্তরা সেই মাছি থেকে 

তথ়ের হয় । বেলস্তরার কথা মেটিত্রিয়া মেডিকাষ় ভাল 

করিয়া তলিব। বেলস্তরার আরোকেও ফোস্কা হয়, 

বেলস্তরার পটিতেও ফোক্ষা হয় । বেলস্তরার আরোককে 

ডাক্তরেরা লাইকর লিটী বলেন। বেলস্তরার পটিকে তারা 

এম্প্রান্্রম লিটা বলেন। লাইকর লিটার বদলে লাইকর 
ক্যাস্থারিডিস্ বলিলেও চ্ছয়। এম্প্রার্ট্রম লিটার বদলে 

এমপ্রার্রম্ ক্যান্থারিডিস্ বলিলেও হুয়। ষে মাছি থেকে 
বেলস্তরা তয়ের হয়, লিটা আর ক্যান্থারিডিস্-_এ ছুইটা 

সেই মাছির নাম! লাইকর লিটা ছাড়া বেলস্তরার আর 

একটা আন্বোক আছে । সে আরোককে ভাক্তরেরা লিনি- 
মেণ্ট ক্যাস্থারিডিস্ বলেন । লাইকর লিটার চেয়ে লিনি- 

মেণ্ট ক্যাস্থারিডিসের তেজ ঢের বেশী। লাইকর লিটা 

অনেকবার লাগাইলে তবে ফোস্কা হয় । লিনিমেণ্ট ক্যান্থা- 

'রিডিস্ এক বার লাগাইলেই ফোস্কা হয়। যেখানে তড়ি- 

ঘড়ি বেলস্তরার ফোস্ষা উঠান দরকার, সেখানে লিনিমেপ্ট 

ক্যাস্থারিডিস্ লাগাইবে। তবে লিনিমেণ্ট ক্যাম্থারিডিস্ 



গাঁয়ে বসাইবার বেলস্তরার পটি কেমন করিয়া তথ্বের করে। ৫৯১ 

বেশ বুঝিয়া শ্জিয়া ব্যবহার করা চাই। ডাক্তরেরা 

বেলস্তরার পটিই সচরাচর . ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

অস্থদের দোকানে এম্প্রান্ট্রম্ ক্যাম্থারিডিস্ কিনিতে পাওয়া 

যায়। এম্পৃাঞ্ুম্ ক্যাম্থারিডিস্ থেকে গায়ে বসাইবার 

বেলস্তরার পটি তয়ের করিয়া লইতে হয়। ডাক্তরেরা 

প্রেন্টপ্শনে (ব্যবস্থা-পত্রে ) এম্প্রা্ট্রম লেখেন । এম- 
পাষ্্রম্কে সোজা ইংরিজিতে প্রাষ্টর্ বলে। প্রাষরকে 

আমরা সোজাস্থজি পলস্তরা বলিয়া থাকি । সব রকম 

পলস্তরা কাগজের লম্বা ঠোঙার ভিতর পোরা থাকে । 

ঠোডীর ছু মুখই আটা । বেলস্তরার পটি আড়ে দীঘে যত 

খানি হবে, আগে মাপিয়া লইবে। তার পর, সেই মাপে 

কাগজ কিন্বা খুব পুরু স্াক্ড়া কাটিয়া লইবে। তার পর, 
স্প্যাচুলায় আগায় করিয়া খানিক এম্প্রাস্রম্ ক্যান্তারিডিস্ 
লইয়া পিল্-টাইলের উপর বেশ করিয়া মাড়িবে। স্প্াচু- 

লার বদলে বাশের চেয়াড়ি ব্যবহার করিতে পার। আর 

পিল্-টাইলের বদলে থাঁলী, পাখর কি পড়ি ব্যবহার 

করিত পার। স্প্যাচুলা আর পিল্টাইলের কথা মেটি- 

রিয়া মেডিকাঁয়, ডিস্পেন্সরির সরঞ্মের কথা বলিবার 

সময় বলিব। বার কতক এই রকম করিয়া মাড়িতেই 

এম্পরা্্ম্ ক্যান্থারিডিস্ মলমের মত বেশ নরম হইয়া যাবে। 
নরম হইয়া! গেলে সেই স্প্যাচুলায় করিয়া কাগজের উপর 
কিম্বা খুব পুরু ন্যাক্ড়ীর উপর বেশ সমান করিয়া লাগী- 

ইবে। এই তোমার রেলন্তরার পটি তয়ের হইয়া গেল। 
বেলস্তরার এই পটি উপর-পেটে রাইয়ের পলম্তরার জাস্মু- 



২১২  বেলস্তরাঁর ঘ্বায়ের উপর মর্কিয়া দিলে বমি খামে । 

গায় এ রকম জু বরাত করিয়া বসাইয়া দিবে । রাইয়ের 

পলস্তরার খুব জ্বালা ধরিলে, আর চামড়। ঘেশ লাল হইয়া 

উঠিলে পর, সেই জায়গায় বেলস্তরার পটি বসাইলে বেল- 

স্তরার ফোস্কা শীপ্ই উঠে। পটি এক ঘণ্টার বেশী রাখি- 
বার দরকার নাই। তার পরই পটি উঠাইয়া ফেলিবে। 

পটি উঠাইয়া সেই জায়গায়, ময়দারই হোক আর মপসিনার 

খৈলেরই হোক্, গোটা কতক গরম গরম পুলটিশ লাগা- 

ইবে। গর্পম গরম পুলটিশে বেলস্তরার ফোস্কা খুব শী 
উঠে। ক্রৌোস্কা বেশ উঠিলে কীচি দিয়া বেশ জুত বরাত 

করিয়া কাটিয়া ফোস্কার ছালট1 সব উঠাইয়! ফেলিবে। 

তার পর বেলস্তরার ঘাক়ের মাপে খুব পুরু ম্যাক্ড়। কাটিয়! 
লইবে। সেই ন্যাক্ড়ার উপর পুরু করিয়া সিম্পল্ অইণ্ট- 

মেণ্ট লাগাইবে। সিম্পল্ অইণ্টমেণ্ট এক রকম মলম। 

ডিস্পেন্সরিতে বা! ভাল ইংরিজি অস্দের দোকানে কিনিতে 

পাওয়] যাক্স। মলমকে ডাক্তরেরা অইণ্টম্ণ্টে বলেন। 
মলমের কথা মেটিরিয়া মেভিকায় লিখিব। তাঁর পর, 

সেই মলমের পটির উপর এক গ্রেন মঙ্কিয়া বেশ জুত বরাত 
করিয়া ছড়ইয়া দিবে। তার পর, যে 'দিকে মফিয়া 

ছড়াইয়া দিলে, মেই দিকফটে যেলস্তরার ঘায়ের উপর 

বসাইয়া দ্রিবে। মলমের পটি সরিয়া পড়িতে লা পারে, 

এই জন্যে ন্যাকড়ার চৌড় ফালি দিয়া জড়াইয়া বাধিয়। 

দিবে। ন্যাকড়ার চৌড় ফালিকে ডাক্তরেরা ব্যাণ্ডেজ 
বলেন। মফি'র়া-দেওষা মলমের এই পটি বেলম্তরার ঘায়ের 
উপ্রর বসাইয় দিবার. খানিক পরেই বমি বেশ থামিয়া যায়। 



উপক্ব-পেটের চামড়ার নীচে মফিয়ার পিচ্কিরিভেও বমি থামে । ৫৯৩ 

মলমের পটি উঠাইয়া ফেলিবার জন্তে ব্যস্ত হইবার দরকার 

নাই। পটি এক দিন এক রাতি রাখিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। 

তার পর, বেলস্তরার ঘা শুকাইবার জন্যে শুদু সিম্পল্ 

অইণ্টমেণ্টের পটি লাগাইতে পার । 

রাইয়ের পলস্তরা না বসাইয়! প্রথমেই যদি বেলম্তরার 

পটি বসাইয়া দেও, তবে সে পট্রি আট ঘণ্টা না রাখিলে 

ফোস্কা উঠ্ভে না। ৰমি থামাইতে অন্ত দেরি কি সয় ? 

এই জন্যে, রাইয়ের পলস্তর! উঠাইয়া ফেলিয়া সেই জায়- 

গায় বেলস্তরার পটি ৰসান বেশ যুক্তি। রাইয়ের পলস্তরার 

জ্বালা, তার উপর বেলস্তরার জ্বালা! উপরোউপরি ছুটে 
জ্বালা সৈতে হয় বটে। কিন্তু ৮। ৯ ঘণ্টা ৰেলস্তরার পটির 
জ্বালা আর বমির কষ্ট সওয়ার চেয়ে, খানিক কণের জন্যে 

উপ্রোউপৃরি দুটো জ্বালা সওয়া ঢের ভাল । 

বেলস্তরার ঘায়ের উপর এ ক়কম করিয়া মফি'য়া ছড়া- 

ইয়া দিলেও বমি থামে ৮ আবার উপর-পেট্রের চামড়ার 
নীচে মফিয়া পিচ্কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে । চাম- 

ডাব নীচে পিচ্ৰ্িরি করিবার যন্ত্রকে ডাক্তরেরা হাইপো” 

ডাম্মিক সিরিপ্ বলেন। এই মন্ত্রের কথা, আর চামড়ার 

শীচে কেমন করিয়া পিচ্কিরি করিতে হয়, ৭৪--৭৬র 

পাতে তাৰলিছি। ৪৮৯র পান্তে বলিছি, মফিয়া দ্ধ রকম 

_-য়্যাসিটেট অব্ মফিয়া আর মিয়ুরিয়েট অব মফিয়া। 

চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিবার জন্যে, মিযুরিয়েট অব্ 

মফিয়ার চেয়ে ফ্যাসিটেট অব্ মফিয়া ভাল। কেননা, 

মিয়ুরিয়েট জব্ মফিয়ার চেয়ে য্যামিটেটু অব্ মফিঘ়। 



&৯৪ যে চিকিংসায় রোগীর কষ্ট কম, নেই চিকিৎমাই ভাল। 

গুলিতে কম জল লাগে। ৬ মিনিম চোআন জলে ১ গ্রেন 

য্যাসিটেট অব্ মফিয়া গোলে । কিন্ত্ব ১ গ্রেন্ মিয়ুরিয়েট 

অব মফিয়া গুলিতে ২০ মিনিম্ চোআন জল লাগে। 

চোআন জলকে ডাক্তরেরা ডিছ্িল্ড ওআটর বলেন; 

ভাল বাঙ্গালায় পরিশ্রুত জল বলা যায়। সোজান্জি 

চোআন জলই বলিব। ৬ মিনিমূ চোআন জলে ১ গ্রেন্ 

ফ্যাসিটেট্ অব্ মফিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া তার সিকি 

ভাগ, অর্থাৎ ঠিক্ দেড়-মিনিম্, উপর-পেটের চামড়ার নীচে 

পিচকিরি করিয়া দিবে। তা হইলে সিকি (৫) গ্রেন্ 
্যাসিটেট অব্ মফিয়া চামড়ার নীচে পিচ.কিরি করিয়। 

দেওয়া হবে। চামড়ার নীচে মফিয়া পিচ.কিরি করার 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি থামিয়া যায়। উপর-পেটের 

চামড়ার নীচে পিছকিরি করিলেও হয় ; বাউতে, যেখানে 

ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার লীচে, পিচ 

কিরি করিলেও হয়। এ | 

বেলঘ্তরার খায়ের উপর এ রকম করিয়া মফিয়া 

ছড়াইয়া দিলেও বমি থামে ; আবার উপর-পেটের চাম- 

ডার নীচে মফিয়ার পিচ.কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে । 

এখন দেখ, এ ছুয়ে তফাত কি। তফাত ঢের। এক 

রোগের ছু রকম চিকিুসা। ছু রকম চিকিসারই ফল 

এক । সেছু রকম চিকিৎসার কোন রকম চিকিৎসা তৃমি 

ভাল বল? যে চিকিৎসায় রোগীর কষ্ট কম, সেই চিকিৎ- 

সাই ভাল। কেন, তা কি আর বলিতে হবে ? সোডা- 

য্যাপিডে যদি বমি সারে, তবে.কি রোগী রাইয়ের পলস্তরার 



অন্থবলের বমির চিকিতসা | ৫৯৫ 

নাম করিতে দেয়? অস্থুদ খাইলে, কি পটি দিলে যদি 

ফোড়া ভাল হয়, তবে কি রোগী অন্ত্রের নাম করিতে দেয় ? 

কখনই না। বেঁধে মারে, সয় ভাল-সব রোগীরই কাছে 

এই কথা । চিকিশ্সকদ্দেরও যেন এ কথাটা সর্ববদা মনে 

থাকে। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। চামড়ার 

নীচে পিচকিরি করিবার যন্ত্র ধারা জুটাইতে না পারিবেন, 

বমি থামাইবার জন্যে কাজে কাজেই, তাদের রোগীকে 

একটু কষ্ট সওরাইতেই হবে । 

পেটে অন্ধল হইলে বমি হয়। চুণের জল, ম্যা্ীশিয়! 
আর বিস্মথ সে বমির এই তিনটা খুব ভাল অন্মুদ। অন্ব- 

লের বমি খামাইবার জন্যে সোডা ফ্যাসিডে সোডা বেশী 

করিয়া দিবে; আর চিনি-পানা কি মিছরি-পানার বদলে 

গুদ জল দ্রিবে। কেন না, মিটিতে অন্বল বাড়ে বই কমে 

না। সোডা য্যাসিডে এক এক বারে ৩০ গ্রেন বাইকার্বব- 

গেট অব্ সোডা, আর ২৫ গ্রেন টার্টারিক্ ফ্ল্যাসিড লাগে । 

অন্বলের বমি থামাইবার জন্যে ৩০ প্লেনের বদলে এক 

এক বারে ৪* গ্রেন্ করিয়া বাইকার্ববণেট অব্ সোডা 

দিবে। ঢুণের জল দুধের সঙ্গে খাইতে হয়। তিন ভাগ 
ছুধ আর এক ভাগ চুণের জল একত্র মিশাইবে। ছুধ 

এক-বঙ্কা আর ঠাণ্ডা হওয়া চাই। চা-চামচের তিন চামচ 

এক-বক্কা ছুধের সঙ্গে এক চা-চামচ চুণের জল মিশাইয়া, 
মাঝে মাঝে তারই এক. চ-চামচ করিয়া খাইতে দিবে ।. 

পোনর মিনিট অন্তরও দিতে পার, বিশ মিনিট অস্তরও 

দিতে পার; আধ ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার। চা-চামচের 



৫৯৬ চণের জল কেমন করিয়া তন্মের করে: । 

বদলে ছোট ঝিনুক ব্যবহার করিতে পার। যদি বল, 

উণের জল-মিশনো এক-বক্কা দুধ বারে বারে এত টুকু 
করিয়৷ দ্বার দরকার কি ? দরকার একটু আধটু নয়-__ 

খুবই দরকাঁর। অস্দই হোক, আর পথ্যই হোক্, এক 

এক বারে খুব কম মাত্রায় না দিলে, তাতে বমি বাড়ে কৈ 

কমে না। পেটে যা পড়িবে, তাতে পেট ভার হওয়া দুরে 

থাক, পেটে কিছু পড়িল কি না, পেট নিজেও যেন তা ন! 

জানিতে পারে। বেশী কথা আর কি বলিৰ? বমির 

চিকিতসায়-শব চিকিৎসকেরই ফেন এ কথাটা মনে থাকে । 

বমি থামাইবার জন্যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক ফোটা করিয়া 

ৰাইনম্ ইপেকা যে এক ড্রাম জলের অঙ্কে খাওয়াইতে 

বলিছি, তার কারণই এই । পেটের ষে উদ্দীপনার জন্যে 

বমি হইতেছে, পেট ভার হইলে, সে উদ্দীপনা যে বাড়িবে, 

ত1 ৰেশই বুঝা যাইতেছে । * 

চুণের জল কেমন করিয়া তয়ের করে £ একটা বড় 

বোতলে আড়াই পোআ (দশ ছট্াক ) পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল 

পুর । তার পর, সেই জলে আধ কাচ্ডা (ছু ডাম) গুড়ো 

উ্ণ ঢালিয়া 'দেও। তার পর কাক দিয়া বোতলের যুখ 

বেশ করিয়া আঁটিয়া ছু তিন মিনিট ধরিয়া বোতলটা খুব 

ৰাঁকাও। তার পর বোতলটা একট। নিনড় জায়গায় 

রাখিয়া দেও । ১২ ঘণ্টার পর বোতলের থিতন জল আ'র 
একটা বোতলে এমন জুত বরাত করিয়! ঢালিয়৷ লইবে 

(যে, নীচেকার চুণ যেন ঘুলাইয়া 'না উঠে। বোতলের 

খিতন জল সব যদি একবারে ঢালিয়া লইতে চেষ্টা কর, 



পেটে অস্বল হইলে ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হয়। ৫৯৭ 

তবে নীচেকার চুণ ঘুলাইয়া উঠিবেই উঠিবে। এই জন্যে, 

ক্বাতলের থিতন জল আর একটা বোতলে 'ঢালিবার সময় 

নীচেকার চুণ ঘুলাইয়া উঠিতেছে কি না, সে দিকে যেন খুব 
নজর থাঁকে। ুলাইয়া উঠিতেছে দেখিলেই, থিতন জল 
আর ঢালিবে না । ডুূণের জল যে বোতলে বাখিবে, কাক্ 

দিয়া সে বোতলটার মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া রাখা ঢাই। 

চুণ যদি নির্ভাজ খাটি হয়, আর চুণের ধোতলের মুখ কাক্ 
দিয়া খুব আটা থাকে ; তবে লেই চুণ থেকে ওঁ রকম করিয়! 

আরও চারি পাঁচ বার চুণের জল ভয়ের করিয়া লইতে 
পার। চুণের জলের মাত্রা ৪ ডাম (এক ক্ীচ্চা) থেকে 

৩ গুন্দ (দেড় ছটাক)। চুণের জল এক-বক্কা দুধের 

সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। এক ওন্দ (আধ ছটাক ) 

চুণের জলে প্রায় আধ গ্রেন চুণ আছে । বমির ঘি বাড়া- 
বাড়ি না দেখ, তবে এক এক বারে ছটাক দেড়েক দুধের 

সঙ্গে আধ ছটাক ( এক ওন্স ) করিয়া চুণের জল খাইতে 

দিতে পার। | 

পেটে অন্বল হইলে, ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হইয়া! 

থাকে । দুধ খাইয়া যে সব ছেলে ছানা-ছানা' দুধ তোলে, 
চুণের জল তাদের ভারি অস্ুদ। তাদের শুহু ছুধনা দিয়! 

টুণের জল-মিশনেো! এক-বক্কা! ছুধ খাওয়াইলে, তারা আর 

দুধ তোলে না। চুণের জলে পেটের অম্ল নষ্ট করে। 
এই জন্যে, চুণের জল-মিশনে! ছুধ পেটে গিয়া! ছানা বাধিতে 
পারে না। চারি ভাগ ছুধের সঙ্গে এক ভাগ চলি জল 
মিশাইয়! ছেলেদের খাইতে দিবে। 



৫৯৮ আর্সেনিক (শেঁকো ) মাতালদের বমির বড় অস্ুদ - 

দাত উঠিবার সময়, ধাত উঠিবার তাড়সে ছেলেদের 

বমি হইয়া থাকে । বিস্মথ ছেলেদের সে রকম বমির ভারি 

অন্থুদ। এক গ্রেন থেকে তিন গ্রেন বিস্মথ একটু ঠাণ্ডা 

জলের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে দ্রিতে পার। দাত 

উঠিবার তাড়সে ছেলেদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমিকে 

শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার কমি কি- শঙ্কার বমি কাকে 

বলে, ৫৭*র পাতে বলিছি। রঃ 

বিস্মঘথ জোআন রোগীদেরও অন্বলের বমির : বেশ 

অস্থদ। ১৫ গ্রেন বিস্মথ আর ১৫ গ্রেন ম্যান্সীশিয়া এক- 

বন্ধা ছুধের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে খাইলে পেটের 

অন্বলও নষ্ট হয়, পেটের উদ্দীপনাও দূর হয়। অন্বলেই 
পেটের উদ্দীপন! হয়। আর সেই উদ্দীপনা! থেকেই বমি. 

হয়। উদ্দীপনা ।কি-_উদ্দীপনা কাকে বলে, এর আগে 

অনেক বার বলিছি। 

আর্সেনিক ( শেঁকো ) মাতালদের বমির বড় অস্ুদ। - 

মাতালদের বমি সকাল বেলা খালি পেটেই বেশী হইয়া 

থাকে । বমি খুব কমই হয়; বমির কেবল চেষ্টাই বেশী 

দেখা যায়। “অকি আর ওজআাক তুলে তুলে তারা একবারে 
নেতিয়ে পড়ে । আহার করিবার. একটু আগে তারা বদি 

এক ফোটা করিয়৷ লাইকর আর্সেনিকেলিস ( একটু জলের 
সঙ্গে ) খায়, তবে তাদের মে রকম কষ্টের বমিও শীঘ্রই 
সারিষা য়ায় । মাতালরা যা বমি করে, তার রং. সচরাচর 

সবুজই দেখা যায়। আর সেই বমিতে তাদের মুখ যেমন 

তিত হয় ; তেমনি টক হইয়া যায়। | ্ 



ক্রয়েসোট বমির খুব ভাল অস্ুদ-_কৃয়েসোটের বড়ি তয়ের। ৫৯৯ 

কূয়েসোট বমির আর একটা খুব ভাল অস্থদ। গর্ভ 

হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, কৃয়েসোটে সে 

বমিও ভাল হয়। জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইবার সময় 
অনেকের বমি হয়। কুয়েসাটে সে বমিও সারে । পেটের 

ভিতরে ঘা হইলে যে বমি হয়, সে বমিও এতে ভাল হয় 

পেটের ভিতর ঘায়ের কথা এর পর বলিৰ। আহারের 

পর কারু কারু পেট ব্যথা করে। সে ব্যথায় সে একবারে 

অস্থির হইয়া পড়ে। ভাক্তরেরা সে ব্যথাকে গ্যাঙ্ট্রোডীনিয়। 

বলেন। . গ্যাঞ্্রোভীনিয়ার সোজা বাঙ্গালা পেট-ব্যথা। 

কয়েসোট'এ রকম পেট-ব্যথারও খুব ভাল অস্ত্র । কৃয়ে- 

সোটের মাত্রা_-১ ফোটা থেকে ৫ ফোটা । ম্যাগ্ীশিয়ার 

সঙ্গে কয়েসোটের বড়ি তয়ের করিয়া খাইতে দিবে। 

প্রথম প্রথম এক ফোটার বেশী দিবার দরকার নাই । 

রোজ একবার কি ছু বারেরও ৫বশী দিবার দরকার হয় না। 

হাত দরিয়া কয়েসোটের বড়ি তয়ের করা হবে না। কার্বব- 

লিক্ ফ্যাসিড গায়ে লাগিলে যেমন জ্বালা করে আর সে 

জায়গাটা তখনই যেমন শাদা হইয়া যায়, কৃয়েসোট গায়ে 

লগিলেও ঠিক্ তেমনি জ্বালা করে, আর সে জায়গাটা ঠিক্ 
তেমনি শাদা হইয়া যায়। এই জন্যে গালে জল লহইয়৷ 

রুয়েসোটের বড়ি বেশ জুত বরাত করিয়া গিলিয়া খাইতে 
বলিবে।, | | 

জ্বর জাড়ি থেকে উঠিয়া অনেক রোগীর আহারে রুচি 

থাকে, না, খিদে হয়' না, গা ন্যাকার-্যাকার করে, কখন 
স্তাকারও হয়। কলন্বে এমন সব রোগীর পেটের এ রকম 



৬০০  কলগ্বো__ডাইলিকুট হাইড্রোসিয়্যানিক ফ্ম্যাসিড 

উদ্দীপনার একটা খুব ভাল অন্থদ। কলন্দো গাছড়া 
অস্থদ। সাহেবদের কলম্বো আর আমাদের গুলঞ্ সমান । 

ছুয়েরই সমান গুণ। এসব রোগীকে কলম্বোর শিকড়ের 

ককাথ দ্দিলেই বেশী উপকার হয়। কলম্বোর শিকড়ের 

ক্কাথকে ভাক্তরেরা ইনফিয়ুশন কলম্যো বলেন। ইনফিয়শন 

কলম্বোর মাত্রা--১ ওন্ন থেকে ২ গুন্ন, রোজ ৩ বাব 

করিয়া খাইবে। গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বদি হইয়! 

থাকে, ইনফিয়ুশন কলম্বো দে বমিরও খুব ভাল অস্ুদ। 

ডাইলিয়ুট হাইডোসিয়্যানিক য়্যাসিড বমির আর একটা 

খুব ভাল অস্ুদ। গুণে কয়েসোটের প্রায় সমানই বলিলে 

হয়। নির্ভীজ হাইড্রোসিয়্যানিক য্যাঁসিড ভারি ভয়ানক বিষ | 

এই জন্যে, ডাইলিয়ুট ভাইড্রোসিয়।লিক য়্যাসিড৪ও খু 

সতর্ক আর সাবধান হইয়! ব্যবহার করিবে । ডাইলিয়ট 

হাইড্রোসিয়্যানিক ফ্যাসিডের মাত্রা ১ ফোটা থেকে ৩ কোট", 

৬ ফোটা পর্যন্ত দেওয়া যায়। কিন্তু হাইড্্রোসিয়ানিক 

য্যাসিডের নামে যখন ডরাইতে হয়, তখন মাত্রা বেশী না 

দিয়া কম দেওয়াই ভাল। ইনফিঘুশন কলম্বোর সঙ্গে 
মিশাইয়া দিলে ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক রল্যাসিডে 

অ1রও বেশী উপকার হয়। 

গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমির 

আর একটী থুব ভাল অন্তদ আছে। সে অস্ুুদটীর কথ 

এখনও খলি নাই। সে অন্ুদ আর কি? কুঁচলের 
আরক। কুঁচলের আরককে ডাক্করের। টিংচর অব নকু- 

বমিকা বলেন। আমি আনেক জায়গায় দেখিছি, টিংচর 



টিংচর অব নক্স-বমিকা আর স্পিরিট ক্লোরোফর্্ব। ৬৯১ 

অব নক্স-বমিকা গর্ভবতী স্ত্রীদের বমির বড় চমত্কার অস্তদ | 

টিংচর অব নক্স-বমিকা খুব কম মাত্রায় দিতে হয়। মাঝে 

মাঝে চা-চামচের এক চামচ ঠাণ্ডা) জলের সঙ্গে কেবল 

এক ফোট। করিয়া খাইলেই কাজ হয়। আর আর রকম 

বমি খামাইবার জন্যে বাইনম্ ইপেক) যে নিয়মে খাওয়াইতে 

বলিছ্ি,.টিংচর অব নক-বমিকাও ঠিক সেই নিয়মে খাইতে 

দিবে। 

স্পিরিট ক্লোরোফন্ম বমির আর একটা ভাল অন্তুদ ! 

কাচ্চা খানেক খুব ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে বিশ (২০) ফোট। 

করিয়া স্পিরিট ক্লোরোফম্ম মাঝে মাঝে খাইতে দিলে, 

নেক জায়গায় বমি বেশ খামির! যায়। বরফের জলের 

সঙ্গে দিতে পারিলে আরও বেশী উপকার হয়! ছোট 
ছেলেদের বমিতে এ অন্থদটী বেশ খাটে । 

১৪৩ থেকে ১৫২র পাতে *ষে ছেলেটির ব্বল্লবিরাম- 

জুরের (রিমিটেণ্ট কীবুরের ) চিকিৎসার কথা বলিছি, 

দাত উঠিবার সময় সে ছেলেটী আমাকে বড়ই ভোগাইয়া- 

ছল। ছুতোয় নাতায় তার তড়ক। হইত । জ্বরের সঙ্গে 

তার তড়কা যেন একবারে গাঁথা থাকিত। জ্বরের প্রায় 

সঙ্গে সঙ্গেই তড়কা আপিয়া উপস্থিত হইত। ১৪৭র 

পাতেও এ কথ। বলিছি। ক্দীত উঠিবার সময় যেসব 

ছেলের পেটের ব্যামো হয়--বারে বারে পাতল! বাহ্যে 

হয়, তড়কার ভয় তাদের খুবই কম। এ একটা সোজাস্থজি . 

হিসাব জানিয়া রাখ । মাড়ি ফুঁঁড়িয়া ্টাত উঠিবার সময় 

মাড়ির শ্রেত্বা-ঝিল্লির যে উদ্দীপন! হয়, সেই উদ্দীপনা যদি 



৬*২ উদ্ধা হইয়া সে উদ্দীপনা মাথার মগজে যায়। 

অধে! হইয়। যায়, তবেই মঙ্গল। লে উদ্দীপনা অধো হই- 

হইয়াছে কি না) ছেলের পেটের বামোতেই তার পরিচয় 

পাওয়া যায়। সে উদ্দীপনা অধো না হইলে, ছেলের 

পেটের-ব্যামো হয় না। এই জন্যে, দীত উঠিবার সময় 

ছেলেদের পেটের-ব্যামো, না বুঝিয়া স্থুজিয়া, হঠাণু বন্ধ 

করিতে নাই। আর সে উদ্দীপনা অধেো ন! হইয়া যদি 

উদ্ধ হয়, তবে বারে বারে পাতলা বাহছো না হইয়া তার 

বদলে বারে বারে ছেলের বমি হয়, ছেলে বারে বারে 

ওআক তোলে-অকি তোলে । ফল কথা, সে বমিতে 

শঙ্কার বমির সব পরিচয়ই পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ছেলে 

অস্থির হয়, চোক আধ বুজন্ত ভাবে বিমোয়, আর বারে 

বারে হাই তোলে। মাড়ি ফুঁড়িয়া দাত উঠিবার সময় 

শ্লেক্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হইয়া থাকে, ভদ্ধ হইয়া সে 

উদ্দীপনা মাথার মগজে (ধব্রেইনে ) গেলে এই সব লক্ষণ 

দেখা দেয়। মাথার মগজের উদ্দীপনা সামান্য রকম হইলে 

এই সব লক্ষণ দেখা ক্দিয়াই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মাথার 

মগজের উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলে, শেষে তড়কা আসিয়া 

উপস্থিত হয়। আমার দে ছেলেটার দাঁত উঠিবার সময় 
মাড়ির শ্র্রেম্মা-বিল্লি ফোঁড়ার দরুণ যে উদ্দীপনা, তা অধো 

ন] হইয়া বরাবরি উদ্ধ হইত।, এই জন্যে, মাথার মগজের 

উদ্দীপনার ওসব লক্ষণেরও পরিচয় পাইতাম । মাথার 

মগজের উদ্দীপনাই ও সব লক্ষণের কারণ বলিয়া ছেলের 

মাথায় জল-পটি দ্িতাম। আয়োডাইড অব্ পোটটাসিয়মের 
সঙ্গে ব্রোমাইভ অব পোটাপিয়ম দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াই- 



একের নর ব্রার্ডিও ছোট ছেলেদের বমির খুব ভাল অক্টুদদ। ৬০৩ 

তাম। এই ছুটি অস্ুদের কথা ২৭র পাতে বলিছি। 

মগজের উদ্দীপনা কমাইবার জন্যে, এই দুটা অস্থুরদ এ রকম 

নিয়ম করিয়া খাওয়াইতাম। বমি, অকি, বা ওআক- 

তোলা থামাইবার জন্যে, ১ ফোটা করিয়া স্পিরিট ক্লোরো- 

ফম্ম বরফের জলের সঙ্গে বারে বারে খাইতে দিতাম । 
দাত উঠার দরুণ যখন তার মগজের এই রকম উদ্দীপনা 
হইত, তখনই এই রকম চিকিৎসা করিয়া তাকে ভাল করি- 
তাম। বমির বাড়াবাড়ি থাকিতে তাকে নুন-দেওয়া জল- 

য্যারারুট ছাড়া "্মার কিছুই দ্রিতে দিতাম না। মাইয়ের 

ছুধও খুব কম দিতে বলিতাম। দাত উঠার দরুণ মগন্জের 

উদ্দীপনা যেবারে এতে নিতান্তই না কমিত, সেবারে ছুরি 

দিয়া তার মাড়ি চিরিয়া দাত বাহির করিয়া দিতাম । ফাত 

বাহির করিয়া দিতে পাঁরিলেই তার বালাই সব চলিয়া 

যাইত। মাড়ির যদ্দি বেশী নীচে দাত থাকে, তবে মাড়ি 

চিরিলে কোনও ফল হয় না, ছেলেকে কেবল কষ্ট দেওয়া 

হয় মাত্র। কেন না,ছু একদিনে সে চেরার চিহৃও থাকে 

না। এই জন্যে, চিরিবার আগে আঙুল দিয়া মাড়ি খুব 
ঠাউরে দেখিবে। আঙুলের নীচে দাত বেশ মালুম হইলে, 
তবে মাড়ি চিরিবে। যে অস্ত্র দিয়া ডাক্তরের! মাড়ি 

চিরিয়! দেন, সে অস্ত্রকে তারা গম্ ল্যান্সেট বলেন। 

'স্পিরিট ক্লোরোফন্ধ ছোট ছেলেদের বমির যেমন 

অস্থদ, একের নম্বর ব্রাণ্ডিও তাদের তেমনি অস্থুদ | 
চাচামচের. আধ চামচ (ছোট ঝিনুকের আধ বিনুক ) 

ঠাঞ্ড জলের, সঙ্গে এক ফোটা স্পিরিট ক্লোরোফর্্ম আক 



৬৬৪৪ ১ পথ্য । 

এক ফোটা ব্রাপ্ডি ১৫ মিনিট অন্তর, ২০ মিনিট অন্তর, 
আধ ঘণ্টা অন্তর, কি এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে, চোট 

ছেলেদের বমি দেখিতে দেখিতে থামিয়! যাঁয়। এতেষে 

কেবল বমিই থামে, তা নয়; পেট-নাবাঁও (ডায়ারীয়াও ) 

ভাল হয় ; আবার ছেলে চাঙ্গা হইয়াও উঠে । তবেই দেখ, 

বারে বারে বমি করিয়াই হোক্, আর বারে বারে পাঁতলা 

বাহে গিয়াই হোক্, যে ছেলে একবারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, 

স্পিরিট ক্লোরোফন্ম আর ব্রাণ্ডি সে ছেলের জীবন। 

স্পিরিট ক্লৌরোফম্দ্ন আর ব্রাণ্ডি জোআন রোগিদেরও 

বমির কম অন্ুদ নয়। জোআন রোগিদের পক্ষে স্পিরিট 

ক্লোরোফন্ম্ের মাত্রা ২০ ফোটা, ব্রাণ্ডির মাত্রা ১ ডাম। 

ছ মাসের শিশুর পক্ষে ছই অস্থদেরই মাত্রা ১ ফোটা । 

বমির আরও ঢের অন্থদ আছে। সে সব অস্থদের 

থা বলিতে গেলে এক খান মেটিরিয়া মেডিকাই লিখিয়া 

ফেলিতে হয়। সে সব অস্ুুদের কথা য়নেটিরিয়া মেডিকায় 
ভাল করিয়া! বলিব। ৃ 

পথ্য-_এর আগেই বলিছি, ধে রোগীর বমি থামাইতে 

তোমাকে ভাকিবে, অন্তুদই হোক আর আহারই হোক্, 

তাকে এক এক বারে এত কম দিবে ষে পেটে গিয়া পাড়িল 

'কি না, পেটও যেন ত। ভাল নাজানিতে পারে। বেশী 

ঘর কি বলিব। পেট ভার করে বা করিতে পাঁরে, এমন 

কোন আহারই তাকে দিবে না। চুণের জল-মিশনো এক- 
বন্কা দুধ, লুন-দেওয়া জল-য়্যারারুট, খুব পাতলা ঘবের 
অগ্ড (বার্লি ওআটর), কি বড় জোর খুব পাতল। জল-সাগ 



ছ্গন্ধ শুঁকে বমি হয়-_স্রগন্ধ শু'কে বমৈ'নিরারণ হয়। ৬*. 

এই করটার মধ্যে যেটাতে রোগীর ইচ্ছা, এক এক বারে 

ধুব অল্প করিয়া তাকে সেইটী দিতে পার। খুব দুর্ববল 
রোগীকে ব্রাণ্তির সঙ্গে মাংসের ক্লাথ একটু একটু দিতে 

পার। অনেক জায়গায় শুছু জুর্গন্ধ শুকেই বমি হয়। 

যেখানে বমি গা হয়, সেখানে নিষকৃত কেবল গা! ম্যাকার- 

হ্যাকার করিতে থাকে । ন্ুগন্ধ জিনিষ শুকিলে তেমনি 

অনেক জায়গায় বমি নিবারণ হয়-_গা ন্যাকার-্যাকার 

ভাল হয়। বমি থামাইবার সময় এ কথাটা যেন চিকিশ- 

সকদের মনে থারে। অনেকেই জানেন, লেবুর পাত 

শুকিলে অনেক জাঁরগায় গা ন্যাকার-ন্যাকার ভাল হইয়া 

যায়--কাজে কাজেই, বমিও নিবারণ হয়। বমি নিবা- 

রণের জন্যে আমাদের বৈদ্ভরা সার চন্দন মাখান পরিক্ষার 

ন্যাকড়া শু"কিতে দেন-__শশা কাটিয়া শুকিতে দেন। 
শশার রেশ এক রকম শৌদা শোৌদা গন্ধ। আতর, 

"গালাপ, লাবেগুর, ওডিকৌ-_এ সব স্বগন্ধ জিনিষ়েও গা 

হ্যাকার-ন্যাকার ভাল হয়-_বমি নিবারণ হয়। 

বমির কথা মোটামুটি এক ররুম় রলিলাম। এখন 

।০ন্ধির কথা বলি। 

৮। হিন্ধি .হিক্ধিকে ডাক্তরেরা হিকপ্ 
রলেন। রোগের চেয়ে রোগের উপসর্থ লইয়া চিকিৎ- 

পককে অনেক জায়গায় র্যতির্যস্ত হইতে হয়। এ কথা 

এর আগে অনেকবার বলিছি। লোকে কথায় বলে, বড়. 

শত্রুর হাতে নিস্তার আছে, কিন্তু পুন্কে শক্রর হাতে 
নিস্তার নাই। হিক্কির বেলায় এ কথাটা খুবই খাটে ॥ 



১০৬ 'হিছি | 

₹হক্কিকে আমাদের বৈদ্যরা বড়ই ডরান। এই জন্যে, হিক্কিকে 

ভারা বষের ভগিনী বলেন। হিক্কিকে ষমের ভগিনী বল! 

বেশ মানায় । কেন না, শক্ত রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে 

রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয়। অনেক তরুণ 

(নতন ) বোগের শেষে হিক্কি আসিয়া উপস্থিত হয়। তার 

পর, যমের ভগিনীরই হাতে রোগীর প্রাণ যায়। যেসব 

সান্ধে না যে সব যন্ত্রের বলে পরিপাক € হজম ) হয়, সে সব 

সন্বকে ভাল কগায় পাক-মন্ত্র ৰবলে। পাক-ন্ত্র গুলিকে ডাক্ত- 

রের! ডাইজেগ্রিব অর্দ্যান্ন বলেন। পেট (পাকস্থলী), অন্ত, 

কত (লিবর )-_-এ সবই পাক-যন্ত্র। হিক্কি এই সব পাক- 

শাস্ত্রের উদ্দাপনার বা প্রদাহের একটা লক্ষণ। উদ্দীপনা 

ক -_-উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। 

প্রদাত কি- প্রদাহ কাকে বলে, ২০*র পাতে তা বলিছি। 

পেটেস উদ্দাপনা বা অর্দহ থেকে হিক্কি হইতে পারে-- 

হইয়া থাকে । অন্ত্রের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিকি 

তই পারে--হইয়াণ্ড থাকে । বকুতের উদ্দাপনা বং 

প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে--হইয়াও থাকে । মর 

প্রান্থর ব্যামোতে হিকিি সচব্রাচপূই ঘটে । মুত্র-গ্রন্থিকে 

ডাক্রতরর! কিডনি বলেন। মুত্র-গ্রন্থির কথা ৫৭১র পাতে 

বললন্ে । অন্ত্রবুদ্ধি বোগে অন্তর কষিয়া ধরিলে রোগীর, 

এমন কি, বিষ্ঠা পধ্যন্ত বমি হয়। এ রকম বমির সঙ্গে 

চিক ভয় । কখন কখন গুল্-বাযু রোগ থেকে হিকি হর। 

গুল্স-সায়ুকে ডাক্তরেরা হিগিরিয়া বলে” । ৮িতে গেলে, 

গুল্া-বারু কেবল মেয়েদেরই হইয়। খ।৬ক, কখন কখন 



সহজ হিক্কি-_-চিকিত্সা। ৬০৭ 

পুরুষেরও হয়। হিক্কি বে কেবল রোগীরই হইয়া থাকে 
বা হইতে চায়, তা নয়। সহজ মাম্ুষেরও হিক্কি হয়। 

শিশু আর প্রাচীন, এই ছুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। 

সহজ শরীরে যে হিক্কি হয়, তাঁকে সহজ হিস্কি বলে। 

আর রোগে যে হিক্কি হয়, তাদক রোগের হিক্কি বলিতে 

পার। 

সহজ হিক্কি-__এই মাত্র বলিছি, শিশু আর প্রাচীন্ 

এই ছুই বয়সেই হিকি বেশী হয়। শিশুদের ছুতোয় নতায় 

হিক্কি হয়। পেট ভরিয়া খাইলে তাদের হিক্কি হয়; বেশী 
হাসিলে: তাদের হিক্কি হয়। অনেকেই দেখিয়াছেন, খুব 

কচি ছেলেকে পেট ভরিয়া দ্ধ খাওয়াইয়! দিলে, খানিক 

পরেই ঢুকুত্ ঢুকুত্ করিয়৷ হিন্কি ভুলিতে থাকে ; আর সেই 

সঙ্গে সঙ্গে ছুধ-তোলার মত এক একটু তুধ তার কল্শা 

বয়ে পড়িতে থাকে । হিক্কির সঙ্গে সঙ্গে এ রকম ছুধ- 

তোলা দেখিলে, বোধ হ্ুয়। ছুধ যেন তার পেট থেকে উপ্চে 

পড়িতেছে। ফল কথা, যাতেই হোক, পেট ভার হইলেই 

কচি ছেলেদের হিকি হয়। বদি অনেকক্ষণ থাকে, তবে 

হিক্কিতে তাদের বেশই কষ্ট হয়। | 
চিকিৎুসা-_ডিল্ ওক্সাটর ফোযোকোআ! ফ্যানিথাই ১ ছোট 

ছেলেদের হিক্কির খুব ভাল অস্থদ। ছোট ঝিনুকের এক 

ঝিনুক করিয়া ডিল্ ওআটার উপ্রো-উপ্রি বার ছুই তিন 

খাওয়াইয়া দিলে, হিক্কি শীত্রই বন্ধ হইয়া যায়। অনেক 

জায়গায় ডিল্ ওআটার এক বারের বেশী খ!ওয়াইতে হয় 

না। শিশুকে পেট ভরিয়া খাইতে দিবে না। ছুধই 
১১ 



৬০৮ সহজ হিক্কি বন্ধ করিবার মুষ্টিযোগ। 

হোক্, ক্্যারারুটই হোক্, আর সাগুই হোক্, যা খাইতে 

দিবে, তা যেন বেশ পরিক্ষার, পরিচ্ছন্ন, টাটকা! আর পাতলা 

হয়। ফল কথা, যা খাইতে দিবে, তাতে যেন তার পেট 

ভার না হইতে পারে। 
সহজ হিক্ি অনেক সময় সহজেই: থামাইতে পার যাঁয়। 

কথা বুঝিতে পারিয়া সেই রকম কাজ করিবার মত যদি 

রোগীর বয়স হয়, তবে তাকে খুব জোরে এক বার দীর্ঘ 

নিশ্বাস লইতে বলিয়া, তার পর খানিক ক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ 

রাখিতে বলিবে। অনেক জায়গায় এই রকম এক বার 

করিতেই সহজ হিক্কি বন্ধ হইয়া যায়। এই রকম এক বার 

করিয়া যেখানে হিক্কি বন্ধ না হইবে, সেখানে ছু তিন বার 

এ রকম করিতে বলিবে। দীর্ঘ নিশ্বাস যত জোরে 

লইতে পার, লইবে। তার পর, যতক্ষণ পার নিশ্বাস 

বন্ধ রাখিবে। সহজ হিক্কি থামাইবার এ একটা খুব ভাল 
বুষ্টিযোগ। র 

উপর-পেট বেডিয়! কোমর-বধ খুব কবিয়া বাধিলেও 

সহজ হিক্কি বন্ধ হয়। কোমর-বধের বদলে পুরু রকম 

শক্ত চৌড়া ন্যাক্ড়া তিন চারি ফের করিয়া জড়াইলেও 

হইতে পারে। 

নস্তি কি হাচুটি নাকে দিয়া উপ্রো-উপ্রি অনেক বার 
ইাচিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ হয়। 

হঠাশড অন্যমনস্ক করিতে পারিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ 

করিতে পারা বায়) মনে একটু ভয় হয়, লজ্জা হয়, 

ভাবনা হয়, হঠাৎ এমন কোন কথা জিজ্ঞাদা করিলেই 



সহজ হাঞ্ধ ওকুতর হহয়। ধাড়াহপে তার চকংসা। . ৬০৯ 

অন্যমনক্ষ করিতে পারা ধায়। অন্যমনস্ক যেই হয়, দসেই-ই 

হিক্কি বন্ধ হইয়! যায়। আমার বেশ মনে আছে, ছেলে 

বেল! এক দিন সন্ধ্যাকালে মোল্লাহাটার নীলকুটাতে গুরু- 

মহাশয়ের কাছে বসিয়া ডাক বলিতেছি; এমন সময় 

আমার হিক্কি উঠিতে আরম্ভ হইল। পাঁচ সাত দশ বার 

হিক্কি উঠিলে পর, গুরুমহাশয় আমাকে হঠাত জিজ্জাসা 

করিলেন, তুমি নাকি আঙু এক খান নীল বড়ি 

চুরি করিয়া আনিয়াছ $ তার এই রকম জিজ্ভাসা- 
তেই আমার হিষ্কি থামিয়া গেল। যিনি অন্যমনস্ক 

করিবেন, তার একটু কৌশল খাটান চাই-_আর ' গম্ভীর 
হইয়াও বলা চাই। যার হিন্ধি হইতেছে, সে যদি 

জানিতে পায়ে ঘে, ইনি আমাকে উপহাস করিয়। 

বলিতেছেন, তবে সে অন্যমনসক্কও হবে না-তার হিক্কিও 

বন্ধ হবে না। * 

অনেক জায়গার সহজ হিক্ধিও সহজে থামাইতে পার! 

বায় না। সে সব জায়গায় রোগীর পিঠের শির-দাড়ায় 

ওপিয়ম লিনিমেণ্ট নিয়ত মালিশ করিবে, আর সেই সঙ্গে 
সঙ্গে সল্ফিয়ুরিক ঈথর খাইতে দ্রিবে। *ওপিয়ম লিনি- 

মেণ্টকে ফ্ল্যানোডাইন, লিনিমেপ্ট বলে। এক এক বারে 
কত টুকু সল্ফিয়ুরিক ঈখর কেমন করিয়া খাওয়াইতে 
হয়, ৯৬--৯৭র পাতে তা বলিছি.। সল্ফিয়ুরিক ঈথরের 
মত হিক্কির ভাল অন্ুদ আর নাই, এ কথাও ৯৭র পাশুত 
বলিছি। কখন কখন সহজ হিক্চিও দেখিতে দেখিতে 
গুরুতর হইয়া দ্রাড়ায়। এ রকম ঘটিলে রোগীর উপর- 



৬১০ গনসবানু ( হিষ্টিরিয়] ) থেকে যে হিক্কি হয়, তার অন্ুদ্দ। 

পেটে রাইয়ের পলস্তরা বসাইয়া দিবে । রাইয়ের 

পলস্তরায় যদি তেমন ফল পাওয়া না যায়, তবে তার 

উপর বেলস্তরার পটি লাগাইয়া দ্রিবে। রাইয়ের পলস্তর! 

কি বেলস্তরার পটি বসাইতে হয়, সহজ হিক্কি এমন 

গুরুতর হইতে খুব কমই দেখা যায়। 
অপাক থেকে যে হিন্কি হয়, তার চিকিৎসা একটু 

আলাদা । রোগী যা আহার করিয়াছে, তা. পরিপাক হয় 

নাই, এ রকম পরিচয় পাইলে আধ পোআ গরম জলের 

সঙ্গে বিশ (২০) গ্লেন ইপেকাকুয়ানা (ইপেকা পাউডর-- 

ইপেকার গুড়ো ) খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিবে । কোষ্ঠ- 

বদ্ধ থাকে ত গরম জলের সঙ্গে আধ ছটাক খানেক ক্যাষ্টর 

অইল খাওয়াইয়া দ্িবে। রোগী যদি জোলাপ লইতে না 

চায়, তবে তিন পোআ গরম জলে সাবান গুলিয়া, সেই 

জলে এক ছটাক (ছু ওন্স.) ক্যাষ্টর অইল আর আধ 

ছটাক (এক ওন্দ) তার্পিণ তেল দিয়া তার পিচ.কিরি 

দিবে। কোষ্ঠবদ্ধের কথা বলিবার সময় জোলাপ দেওয়ার 
কথা আর পিচ্কিরি দিবার কথা ভাল করিয়া বলিব। পেট 

ভার কমিলে 'আর কোষ্ঠবন্ধ ঘুচিয়া গেলে, আধ ছটাক 
পেপরমিন্ট ওয়াটরের জঙ্গে বিশ (২০) ফোটা য্যারো- 
ম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া মাঝে মাঝে খাইতে দিলে 

বিশেষ উপকার হয়! ১৫ গ্রেন করিয়। বিস্মথ মাঝে মাঝে 

খাইতে দিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। 

| গুলু বায়ু (হিগ্রিকিয়া ) থেকে যে হিক্কি হয়, নীচে যে 

অন্থদটা লিখিয়৷ দ্রিলাম, সে অন্ুদে সে হিক্কি সারে । 



০০০০০ তি ৬১১ 

টিংচর ফ্যাসাফিটিডা (হিঙের আরক) ***  শুড্বাম 
টিংচর ব্যালীরিয়ান কো 85 ৮১ ৩ ড্রাম 

সল্ফিযুরিক ঈথর ৃ * ওডাম 
ডিল ওয়াটর (ক্ষ্যাকোআ ক্ল্যানিথাই) ৬ গুঁন্স পুরাইয়া 

একত্র মিশাইরা একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগি কাটিয়া দেও। ৩।৪ 
ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইতে বলিবে। গুল্মবায়ূর 

( হিগ্রিরিয়ার ) কথা এর পর বলিব। 

আর এক রকম হিক্কি আছে; ভাক্তরেরা তাকে ইন্টার্ি- 
টেন্ট হিকপ্ বলেন। বাঙ্গালায় তাকে সবিরাম হিক্কি বল! 

যাইতে পারে। সবিরাম-জ্বরে € ইণ্টর্িটেপ্ট ফীবরে ) 

যেমন জর ছাড়িয়া আবার জ্বর আসে, সবিরাম হিক্কিতে 

তেমনি হিক্কি থামিয়া আবার হিক্কি হয়। কুইনাইন আর 

শেঁকো ( আর্সেনিক ) সবিরাম্/ভ্বরের যেমন অসথদ, সবিরাম- 

হিক্কিরও তেমনি অন্থ্দ। সবিরাম-ভ্বরে জ্বর ছাড়িলে 

কুইনাইন কি শেঁকে।' খাওয়াইতে হয়, সবিরাম হিক্কিতে 

হিন্কি থামিলে কুইনাইন কি শেঁকো খাঁওয়াইতে হয়। 

একস্্রীক্ট অব জেনশনের সঙ্গে ৫ গ্রেন কুইনাইনের এক 
একটী বড়ি তয়ের করিবে । যে হিক্কি থামিবে, সেই এই 

বাঁড় একটা খাইতে বলিবে। আবার হিন্কি ফিরে আসিবার 

ঘণ্টা খানেক আগে আর একটী বড়ি খাইতে দিবে। 

কুইনাইনের বড়ি এই রকম নিয়ম করিয়া খাইলে সবিরাম 

হিক্কি শীত্রই ভাল হইয়। যায়। শৈঁকোর কথা ১০৯--- 
»১৪র পাত॥ 



৬১২ একটা রাঃ হিক্কির চিকিৎসার পরিচয় । 

রোগের হিক্কি-_ রোগের হিক্কির কথ! এখানে .আলাদা 

করিয়া আর কি বলিব? বার (১২) বছরেরও বেশী 

হইল, স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেপ্ট ফীবরের) একটা 

রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। তার হিকৃকি খামাইবার 

জন্যে যে সব অস্থদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া 

দিলাম। সেই সঙ্গে রোগীর পরিচয়ও কিছু দ্রিলাম। 

রোগীর বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়। শরীর দুর্ববল 

আর কাহিল। জ্বরের আট দিনের দিন হিকৃকি 

আরম্ভ হুয়। হিক্কি আরস্ত হওয়ার পর পাঁচ দ্রিনের 

দিন আমি রোগীকে দেখিতে যাই । গিয়া দেখিলাম 

হিক্কির জন্যে রোগী যার নাই কষ্ট পাইতেছে। 

তার পর, তার সব শরীর বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া 

দেখিলাম। যকৃতের (লিবরের ) জায়গায় ব্যথা ছাড়া, 

তার আর কোনও অস্থখের পরিচয় পাইলাম না। 

ডাইন কৌকে আউুলের ঘা দিয়া যকৃতের 'জায়গায় 

ব্যথা কেমন করিয়। ঠিক করিতে: হয়, ৯১--৯২র পাতে 

আর ১০৫ পাতে তা বলিছি। যকৃতের জায়গায় এ 

রকম ব্যথায় কিসের পরিচয় পাওয়া যায় মযকুতে রক্ত 

জমিলে যকৃতের জারগায় এ রকম ব্যথা হয়। গায়ের 
তাত প্রায় সহজ । জিব £বশ পরিক্ষার আর সরস। কেবল 

নাড়ীর বেগ সহজ বেলার চেরে ঢের বেশী। নাড়ীর এ 

রকম বেগের কারণ, কি স্থির করিলাম ? এ রকম হিক্কিতে 

তেমন দুর্বল রোগীর নাড়ী কি কখনও স্থির থাকিতে পারে £ 

কখনই না। 



একটা রোগীর হিষ্কির চিকিৎসার পরিচন্। ৬১৩ 
(" 

হিন্কি থামাইবার জন্তে-_ 

বালিরিয়্যানেট অব জিঙ্ক **. ** ২৪ গ্রেন 
এক্স্াক্ট বেলাডনা *-1 ”*, ৩ গ্রেন 
এক্ষ্াক্ট জেনশন্ 1 ফত টুকু দরকার 
একত্র মিশাইয়া' এতে ১২টা বড়ি তয়ের করন বত ক্ষণ হিক্ি না 

ধামিবে, ছু ঘণ্টা অন্তর এক একটা বড়ি খাটতে বলিলাম । 

যক্কতে রক্ত-জমা ঘুচাইবার জন্যে 

রোগীর যকৃতের জায়গায় বেলস্তরার পটি ( এমপুাস্ুম 
লিটি ) এমন জুত বরাত করিয়া! বসাইতে বলিলাম যে, 

বেলস্তরার খানিকটে যেন উপর-পেটে আসিয়৷ পড়ে । 

উপর-পেটে বেলস্তরার খানিকটে আসিয়৷ পড়িলে যকৃতের 

ভতর রক্ত-জমা ঘুচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের ষে কিছু 

উদ্দীপনা, তাও দুর হইয়া যার। পেটের উদ্দীপনা গেলে 

1হকৃকি শীত্রই খামিয়া যায়। এই জন্যে, যকৃতের জায়গায় 

অমন জুত বরাত করিয়া বেলম্তরার পটি বসাইতে বলিলাম । 
এরকম জুত বরাত “করিয়া বেলস্তরার পটি বসান 

হইলে, আর চারিটা বড খাওয়া হইলে পর হিকৃকি বন্ধ 

হইল। হিক্ক্রিতে রোগী এতই কষ্ট পাইয়াছিল যে, হিক্ষি 
থামিয়া গেলে সে ভয়ে ভয়ে তার পরও আর ছুটি বডি 
খাইয়াছিল | 

হিকৃকিতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয়। হিন্কির রোগীকে 

দেখিলেও কষ্ট হয়। খুব শক্ত রোগে হিকৃকি উপস্র্ 

ঘটিলে, রোগীকে প্রায়ই বাচাইতে পারা যায় না। এ ছাড়া, ' 
ভি 

হিক্কি উপসর্গ হইলে সোজা রোগও বাকা হইয়া ছাড়ায়। 



২৬১৪ 'আর পু হিক্কির রোগীর পরিচয় । 

তাতেই বলিছি, হিক্কিকে কোন মতেই সৌঁজ1 মনে 

করিবে প্র । কোন রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করিতে 

হইলে, আসল রোগের আর উপসর্গের দুয়েরই চিকিতস! 

এক সঙ্গেই করা চাই। একথা এর আগে অন্সেক বার 

বলিছি। বেলাডনা! আর ব্যালেরিয়্যানেট অব জিঙ্ক হিক্কির 

খুব ভাল অস্থ্দ। কোন রোগে হিকৃকি উপসর্গ ঘটিলে, 

এ ছুট অস্থদ দিতে কখনও ভূলিও না। এই ছুই অস্থদে 
অনেক জায়গায় আমি খুব শক্ত শক্ত হিকৃকিও ভাল 

করিছি। সোজাস্্জি হিকৃ্কি শুদু মুষ্টিযোগেই সারে। 

যেখানে মুষ্তিযোগে হিকৃকি না সারিবে, সেখানে বেলাডন। 

আর ব্যালিরিধ্যানেট অব জিঙ্কের কথা যেন মনে থাকে । 

হিকৃকির চিকিত্সার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীকে সবল রাখিবার 

জন্যে বিশেষ তদ্বির বিধি মতে করিতে চাঁও। হুর্ববল 

রোগীকে সবল করিবার ,ঘেমন অস্থদদ দুধ, মাংসের ক্কাথ 

আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি, তেমন অস্থ্দ আর নাই। এ 

কথা এর আগে অনেক বার বলা 

বছর আফ্টেক হইল, বাতশ্লেম্ম'বিকারের একটী রোগীর 

চিকিতসা করিছিলাম। গোড়ায় দক্তুর মত ভ্ভাল চিকিওস৷ 

না হইলে, ্বল্লবিরাম-স্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর ) শেষে বাত- 
শ্লেক্স বিকারে গিয়া দাড়ায় 1 বাতশ্লেকবিকারকে আমাদের 

ডাক্তরেরা টাইফরিভ ফীবর বলেন। এখানে আমর! 

টাইফধিভ ফীবর তয়ের করি। ১২০--১৪২র পাতে এ 

সব কথা বলিছি। তার পর বলি। রোগীর বয়দ ৬ 

বছরর কম নয়। ন্বল্লবিরাম জ্বর খুব শক্ত হইয়া ধ্বাড়া- 
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ইলে, সচরাচর রোগীর যে অবস্থা হইয়া থাকে, এ রোগীটার 

সে অবস্থা ত হইছিলই, বাড়তির ভাঁগ, তার আর একটা 

ভয়ানক উপসর্গ ঘটিছিল। উপসর্গও আবার ষে সে নয়: 

হিককি--যমের ভগিনী । হিকৃ্কি দু রকর্ম। এক এক 

বারে এক একটী, আর জোড়ায় জোড়ায়। এক এক 

বারে এক একটী হিকৃকির চেয়ে জোড়ায় জোড়ায় হিকৃকি 

ঢের শক্ত । এ রোগিটার জোড়ায় জোড়ায় হিকৃকি হই- 

ছিল। এর আসল রোগের চিকিতসা আর হিকৃকির 

(চিকিৎসা, ছুই চিকিওসাই এক সঙ্গে করিছিলাম । যকুতের 

জায়গায় আর উপর-পেটে বেলস্তরার পটি বর্সীইয়া বেলা- 

ভনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের এ বডিদু ঘণ্টা 

অন্তর খাইতে দিইছিলাম। এতে হিকৃকি সদ সারিবার 
কথ।। কিন্তু ছু দিনেও হিকৃকি বিশেষ নরম পড়ে নাই 

এই জন্যে, তাকে সল্ফিয়ুরিক ঈথরও নিয়ম মত খাইতে 

দিইছিলাম ! এ বড়ি আর সল্ফিয়ুরিক ঈথর নিয়ম কবিয়া 

খাইয়া তার যে তেমন হিকৃকি' তাও তিন চারি দিনে ভাল 

হইয়া গিইছিল। এ রোগীটার এত উপসর্গ ঘটিছিল যে, 

বলিতে গেলে তার কেবল বজ্রাঘাত বাকী ছিল * কত টুকু 

সল্ফিয়ুরিক ঈথর, কি নিয়মে খাওয়াইতে হয়, ৯৬-- ৯৭র 

পাতে তা মোটামুটি এক রকম বলিছি। সল্ফিয়ুরিক ঈথ- 
রের মত হিকৃকির ভাল অন্্দ আর নাই, এ কথাও ৯৭র 

পাতে বলিছি। 

সল্ফিয়রিক ঈথরেব বিশেষ গুণ এই যে, খাইবা মাত্র 
হিকৃকি বন্ধ হয়। হিকৃকি একবারে বন্ধ হয় না; খানিক 



৬১৬ সন্ফিযুিক্ ঈখরের মত হিকির ভাল অলুদ আর মাই। 

পয়ে আবার হয়। আবার সল্ফিয়ুরিক ঈথর পেটে ষে 

পড়ে, সেই হিকৃকি বন্ধ হয়। এই রকম করিয়া বারে বারে 
সল্ফিয়ুরিক ঈখর খাইতে খাইতে শেষে হিক্কি একবারেই 
বন্ধ হইয়া ফাঁয়। তাতেই বলিতেছি, যেখানে শুদু মুষ্ি- 

যোগে, কি বেলাডন! আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের এ 

বড়িতে হিক্কি বন্ধ না হবে, সেখানে এ বড়ি আর সল্- 

ফিয়ুরিক 'ঈথর এ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়। হিকৃকি 

বন্ধ করিবে। হিক্কি যত বার হবে, সল্ফিযুরিক ঈথরও 
তত বার খাওয়াইবে। যতক্ষণ হিক্কি একবারে বন্ধ হইয়া! 

না বাবে, ততক্ষণ এই নিয়ম করিয়া সল্ফিয়ুরিক ঈথর 

খাওয়াইবে। এতে হিকৃকি বন্ধ করিতে যদি ছু তিন দিনও 

লাগে, তাতেও হানি নাই। কেন না, সল্ফিঘুরিক ঈথর 

খাওয়ার পর থেকে, রোগীর হিক্কির জন্তে যে ক, তা 
থাকে না বলিলেই হয়। সল্ফিয়ুরিক ঈথরে হিকৃকি 

খাকিতেই দেয় না। কাজেই, হিক্কির জন্যে যে কষ্ট, 

রোগীকে ত! ভোগ করিতে “হয় না বলিলেই হয়। সল্- 
ফিয়ুরিক ঈথর খাওয়ানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিকৃকি বন্ধ 

হয়। আবার ও খাওয়াইতে খাওয়াইতে হিকৃকি ক্রমে 

খুব তফাত তফাত হইতে থাকে, শেষে একবারেই বন্ধ 

হইয়া যায় । এ ছাড়া, বারে বারে সল্ফিয়ুরিক ঈথর খাইয়া 

খুব অবসন্ন রোগীও চাঙা হইয়! উঠে। কেন নাঃ সল্ফিয়ু- 

রিক ঈথর একটী খুব ভাল উত্তেজক অস্ুদ । উত্তেজক 

অন্্দকে ভাক্তরেরা ট্রিমুলেন্ট বলেন। উত্তেজক অন্থদের 

কথা ৮৭--৮৯র পাতে বলিছি। তাতেই বলি সল্ফিস্তুরিক 
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ঈথরের মত হিক্কির ভাল অনস্থদর আর নাই। তার পর 
এখন হিকৃকির গুটি কতক মুষ্টিযোগের কথা ৰলি। 

হিকৃকির মুষ্টিযোগ- সহজ হিক্কির মুষ্টিযোগের কথা 
ত এর আগেই বলিছি। সামান্য হিক্কিরও মুগ্ঠিষোগ 
অনেক । হিকৃকি থামাইবার জন্যে অনেকে অনেক রকম 

মুগ্ঠিযোগের কথা বলিয়া থাকেন। আমি যে কয়টী মুগ্রি- 
যোগ জানি, এখানে কেবল সেই কয়টারই কথা বলিলাম । 

(১) একটু দোক্তা তামাক 'আর একটু ক্গুর একত্র 
মিশাইয়া কল্কেতে পাজিয়া টানিলে সামান্য হিকৃকি 

তখনই বন্ধ হয়। 

(২) ছু'চ দিয়া বিধিয়া একটা গোল-মরিচ প্রদীপের 

শিশে পোড়াইয়া তার ধোআ নাকে টানিলে সামান্য হিকৃকি 

বন্ধ হয়। | 

(৩) শুকৃনো হলুদ ভাভিয়া কল্্কেতে সাজিয়া 

টানিলে শক্ত হিকৃকিও তখ্নই বন্ধ হয়। 

(8) আনারসের পাতার রস আধ ছটাক, একটু 
চিনির সঙ্গে মিশাইয়া উপ্রে! উপ্রি কয় বার খাইলে 

সামান্য 'হিক্কি বন্ধ 'হয়। কৃমি থেকে যে"হিকৃকি হয়, 

এতে সে হিকুকিও বন্ধ হয়। | 

(৫) কুলের জাটির শান আর মধু একত্র মিশাইয়া 

মাঝে মাঝে চাটিয়। খাইলে, সামান্য হিকৃকি বন্ধ হয়। 

চাটিয়া খাইবার অন্থদকে বৈদ্ভরা অবলেহ বলেন ১ ডাক্ত- 

রেরা ইলেক্চুয়ারি বলেন । 

জুত বরাত করিয়া খাটাইতে পারিলে, এ সব মুষিযোগে 



৬৬১৮ ০ কমি-কেচো কমি। 

অনেক জাঁদ্রগাঁয় বেশ ফল পাওয়া যায় । সহজ কি সামান্য 
'হিকৃকি মুষ্টিযোগেই সারে। 

কলসি ১৯৮--১৯৯র পাতে স্বল্লবিরাম-জ্বরের 

( রিমিটেপ্ট ফীবরের ) যে ১৮ রকম উপসর্গের নাম করিছি, 

ক্রমি তার মধ্যে ধরি,নাই। কিন্তু কৃমি কম উপসর্গ নয়। 

স্বল্লবিরাম-জ্বরের চিকিত্সায় অনেক জায়গায় কৃমি উপসর্গ 

লইয়া চিকিৎসককে একবারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় । এ 

ছাড়া, কৃমি উপসর্গ ঘটিলে গা হ্যাকার-হ্যাকার, অকি, কাঠ- 

বমি, কি হিক্কি প্রায়ই হইয়া থাকে । এই জন্যে, বমি 

আর হিক্কির পরই কৃমির কথা বলিলাম । 

অন্ত্রের মধ্যে ৫1৬ রকম কৃমি থাকে । কিন্তু আমাদের 

দেশে সচরাচর কেবল ছু রকম কৃমি দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

€১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা এক রকম কৃমি। 

এ কৃমি দেখিতেও কেঁচো মত। আর (২) সৃতর মত 

সরু ছোট ছোট এক রকম কৃমি । মানুষের শরীরে এই 

দু রকম কৃমিই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর 

মত কুমিকে “ভাক্তরেরা রাউণ্ড ওয়ন্ম বলেন। সুতর মত 

সরু ছোট ছোট কৃমিকে তীরা স্মল্ থেভু.ওয়ম্্ বলেন্। 

এখন এই ছু রকম কৃমির কথা এক এক করিয়া বলি। 

(১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোট কৃমি--এ কৃমি 

ছেলেদের বেশী হইয়া থাকে । শরীরে বল হয়, শরীর বেশ 

ৃস্থ থাকে, এমন আহারের অভাবে যে সব ছেলে পিলে 

বা পায়, তাই খায়, এ কৃমি তাদের যত বেশী হয়, আর 
আর. ছেলে পিলের তত নয়। আকার প্রকারে কেঁচোর 
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সঙ্গে এ কমির ঢের মিল দেখা যায় । কেঁচো যেমন লম্বা 

আর মোটা, এ কুমিও তেমনি লম্বা আর মোটা । কেঁচোর 

শরীর যেমন গোল, এ ক্মিরও শরীর তেমনি গোল। 

কেঁচোর ছু মুখ যেমন সরু আর ছুঁচুলো, এ কুমিরও ছু মুখ 

তেমনি সক্দ আর ছুঁচলো। কেঁচোল্ল মত লম্বা আর মোটা 

ক্লুমি--এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে 

সোজাস্মজি কেঁচো-কুমি বলিব। পর কৃমি সমান লম্বা নয় । 

যে রুমি গুলি সব চেয়ে ছোট, সে গুলি ৯ আঙুলের বেশী 

লন্দা নয়। আবার যে গুলি সব চেয়ে বড়, সে গুলি 

১৫! ১৬ আউুলের কম লম্বা নয় ॥ কেঁচো-কৃমির রং ফিকে 

জদ্দা। কৃমি গুলি পেনের কলমের মত মোটা । মেয়ে 

কমি গুলি পুরুষ কুমির চেয়ে বড়। আবার পুরুষ কুমির 
চেয়ে মেয়ে কমি ঢের নেশী। কেঁচো-কৃমি ছোট তান্ত্রেই 

থাকে । কিন্তু সময় সময় উগ্র দিকে উঠিয়া যায়, আর 

একবারে পেটের (পাকস্থলীর ) ভিতর গিয়া উপস্থিত ভয়। 

সেই রকম করিয়া আাবার বড় অন্েরও ভিতর নামিয়া 

আসে । এই জন্যে, কৃমি মুখ দিয়াও উঠিতে পারে, আবার 

গুহার দিয়াও বাহির হইয়া যাইতে পারে । সোজা 

কথায়, কমি বমিও হইতে পারে; কুমি বাহ্েরও সঙ্গে 

বাহির হইতে পারে । কখন কখন অন্ত্রের ভিতর কেবল 

একটা কৃমি খাকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। 

হুটা, পাঁচটা, দশটা, বিশটা একত্র থাকেই । কখন কখন 

একবারে দেড় শ ছু শরও বেশী কৃমি একত্র খাকে। বছর 

চাঁর পাঁচ হইল, আমি একটা সাহেবের মেয়ের কৃমির 
১২ 



৬১০ কেঁচো-কুমির লক্ষণ । 

চিকিৎসা! করিছিলাম। মেয়েটার বয়স ৮। ৯ বছরের বেশী 

নয়। আমি গুনিছিলাম, অন্থদ খাইয়া এক হপ্তার মধ্যে 

তার ১৬৬টী কৃমি বাহের যঙ্গে বাহির হইছিল। তার 

পেটে আর কৃমি ছিল কি না, তখন তা ঠিক করিতে পাকি 

নাই। তার পর জানিতে পারিলাম, তার পেটে আরও 

কৃমি ছিল। মাঝে মাঝে ছুটে পাঁচটা করিয়া কৃমি তার 

বাহোর সঙ্গে বাহির হইত। জন্মণি দেশের এক জন 

ডাক্তর গুণিয়াছিলেন, একটা মেয়ে-কৃমির পেটে ছ কোটি 

চল্লিশ লক্ষ (৬১৪০১০০৭০০০ ) ডিম ছিল। 

লক্ষণ___-এ কৃমির লক্ষণ সচরাচর বেশ স্পষ্ট 

জানিতে পারা যার না। তবে যার পেটে এ কৃমি আছে, 

বেশ ঠাউরে দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, তার পিপাসা 

হয়; রাত্রে ভাল ঘুম হয় না; ঘুমাইয়৷ নানা রকম স্বপ্ন 

দেখে ১ ঘুমাইয়া দাত কিড়মিড় করে, সর্ববদা বিমর্ষ থাকে, 

তার মুখের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ হয়, 

পেট্টা উচু উচু হয়, হাত পা! সরু সরু হয়, খিদে বা খাইবার 

ইচ্ছা এক দিন এক রকম থাকে না; কোন দিন খুব খিদে 

ভয়, কোন দ্রিন খিদে মোটেই থাকে না, কোন দিন আহারে 
দেশ রুচি হয়, কোন দ্দিন রুচি মোটেই থাকে না, মলের 

সঙ্গে আম নির্গত হয়; নাক চুল্কোয়, নাক গোঁটরায়, 

বারে বারে বাহোর চেষ্টা হয় ; আর গুহাদ্বারের কেমন এক 

বুকম অস্থখ অস্থখ হয়। এরকম অস্থককে উদ্দীপন। 

বলিতে পার । উদ্দীপন কি--উদ্দীপনা' কাকে বলে, ৪৪২র 

পাতে তা বলিছি। অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকাই যে গুহা- 



কেঁচো-কমির চিকিৎসা স্ঠাপ্টোনীন । ৬২১ 

ভ্বারের এ রকম উদ্দীপনার কারণ, তাকি আর বলিতে 

ভবে? এ ছাড়া, পেট-ধ্যথ1! করা, পেটের -কামড়, পেটে 

কূমি থাকার আর একটী লক্ষণ। পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ 
যতই কেন জড়ে৷ কর না, মলের সঙ্গে কৃমি বাহির হওয়াই 

পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ৃ__এ কথাট। যেন সর্বদা 

মনে থাকে। | 

চিকিসা-__-এ কৃমির চিকিসা খুব সোজা । 

স্যাপ্টোনীন এ কৃমির ব্রহ্গান্ত্র । স্তাণ্টোনীন গাছড়া অস্থাদ | 

পসিংকোনা! গাছের ছাল থেকে যেমন কুইনাইন তয়ের হয়, 

স্তাপ্টোনাইকা গাছের ফুল থেকে তেমনি স্তাণ্টোনীন তয়ের 
হয়। স্ঠান্টোনীন চক্-চকে শাদ। গুঁড়ো; দেখিতে ঠিক 

যেন কাচ গু'ড়োন। স্যাণ্টোনীনের কথা মেটিরিয়া মেডি- 
কায় ভাল করিয়া বলিব। স্তাণ্টোনীনের মাত্রা ২ গ্রেন 

গেকে ৬ খ্েন। কতটুকু স্যাণ্টোনীন কি রকম করিয়া 
থাওয়ইতে হয়, নীচে ত1 লিখিয়! দিলাম । 

স্তান্টোনীন এ রি ৫ গ্রেন। 
ভাল (চিনি ৪: ৮৩০ ১৫ গ্লেন । 

'একত্র মিশাইয়৷ একটা পুরিয়! তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, তত গুলি 

পুরিয়া তয়ের করিতে পার। সকাল বেলা ১ট1 পুরিয়া, 

ছুপর বেলা ১টা পুরিয়া, আর রাত্রে শুইবার সময় ১টা 

পুরিয়া, তিন বারে ৩টা! পুরিয়া খাইতে দিবে। তার পর 

দিন সকালে ছটাক খানেক খুব গরম দুধের সঙ্গে আধ 

ছটাক (এক ওন্স) ক্যাষ্টর অইল খাইতে বলিবে। 



৬২২ শ্তাপ্টোনীন আরাক্যাষ্টর অইল খাওয়াইবার নিয়ম । 

জোলাপ লওয়ার পর রোগী ষত বার বাহো যাবে, তত বার 

তাকে মল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিবে। কত গুলি 

কৃমি বাহির হইয়া যায়, সে যেন তা ঠিক করিয়া রাখে। 

কেন না, চিকিতসকের কাছে রোগীর এ সব ঠিক করিয়া 

বলা চাই। যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে 

স্যাণ্টোনীনের আর ৩টা পুরিয়া রোগীকে এ রকম করিয়া 

খাইতে দিবে । ক্যাষ্টর অইলের জোলাপও সেই নিয়মে 

আবার দিবে । এবারেও বাহোর সঙ্গে কত গুলি কমি 

বাহির হয়, রোগীকে তা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিবে। 

নিয়ম মত স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া খাইয়া, আর ক্যাষ্টর 
অইলের জোলাপ লইয়া যেবারে, কৃমি বাহির না হবে, 

সেবারেই ঠিক করিবে, পেটে কৃমি আর নাই । এক দিনে 

উপ্্রো-উপ্রি তিন মাত্রার বেশী স্যাণ্টোনীন কখনও দিবে 

না। রাত্রে শুইবার সময় শৈষ মাত্রা দিবে। আর তার 

পর দিন সকাল বেলা ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে। 

যে দ্রিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে স্যাণ্টোনীনের 

পুরিয়া আবার দিবে । চারি দিনের আগে আর দিবে না। 

কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় রোগীকে স্যাণ্টোনীন খাওয়াইবার 
এ নিয়মটী কখনও ভূলিও না। বত খানি স্যান্টোনীন, 

তার তিন গুণ চিনি মিশাইয়া স্তাণ্টোনীনের পুরিয়া তয়ের 
করিতে হয়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে । খালি পেটে 

স্যাণ্টোনীন খাইতে হয়। কৃমির প্রায় সব অস্থুদই খালি 

পেটে খাইতে হয়। 

স্যাণ্টোনীন নিজে জোলাপ নয়। এই জন্যে, খুব 



স্তাপ্টোনীন আর তার্পিন কেঁচো-কৃয়ির-পক্ষে বিষ । ৬২5 

ছোট ছেলেকেও স্যাণ্টোনীন নির্বিবদ্ধে দিতে পারা যায়। 

চারি বছরের ছোট ছেলেকে এক এক বারে ২ গ্রেন করিয়। 

স্যাণ্টোনীন্ খাওয়াইতে পার । ডিস্পেন্সরিতে আর অস্থু- 

দের দোকানে বন্ববন্ বলিয়! কৃমির এক রকম অস্থদ বিক্রি 

হয়। এক এক খান বন্বনে একু গ্রেনের তিন ভাগের 

এক ভাগ (২ গ্রেন) স্তাণ্টোনীন আছে। ৬মাসের 
ছেলেকে এক খান বন্-বন্ একবারে খাওয়াইতে পার। 

ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া! বন্-বন্ দিবে । 

স্যাণ্টোনীন খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। 
জীয়ন্ত বাহির হয় না কেন? স্যাপ্টোনীন যে কেঁচো-কৃমির 

পক্ষে ভারি বিষ। সে বিষের তেজে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত 

থাকিতে পারে না। 

স্যাণ্টোনীন বারে বারে খাওয়াইলে রোগী সব জিনিশ 
হল্দে দেখে। চিকিৎসকদের *এটা জানিয়া রাখা ভাল। 

নৈলে, রোগী আপনার ভয় ঘুচাইতে আসিয়া, চিকিৎসক- 

কেই ভয় দেখাইয়। যাইতে পারে। স্তান্টোনীন খাইলে 

প্রশ্বাবেরও রং কেমন এক রকম হল্দে হল্দে হয়। 

তার্পিণ তেল কেঁচো-কৃমির আর একটী খুব ভাল 
অনু । তার্পিণ তেলও কেঁচো-কুমির পক্ষে ভারি বিষ। 

কেন না, তার্পিণ তেল খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির 

হয় না। জৌোআন রোগীদের পক্ষে তার্পিণ তেলের মাত্র! 
৪ ড্রাম (এক কীচ্চ1)। ভার্পিণ তেল, আহারের পর ২1৩ . 

ঘণ্ট। নাদ্ধে খাইতে হয়, খালি পেটে খাইতে নাই ; খালি 

পেটে খাইলে বমি হইতে পারে--বমি হইয়াও থাকে। 



৬১৪ কম মাত্রার চেয়ে! তার্পিণ তেল বেশী মাত্রায় খাওয়! ভাল । 

ঠাণ্ডা দুধ তার্পিণ তেলের বেশ অন্ুপান। এই জন্যে, 

যখন তার্পিণ তেল খাইতে দিবে, ছটাক খানেক ঠাণ্ডা দুধের 

সঙ্গে মিশাইয়৷ দিবে । তার্পিণ তেল খাওয়ার পর রোগীকে 

চল! ফেরা করিতে বারণ করিয়া দিবে । তার্পিণ তেল 
খাইয়া রোগী চুপ করিয়া! শুইয়া থাকিলে, তার গা ন্যাকার- 

হ্যাকারও করে না, বমিও হয় না। কম মাত্রার চেয়ে, 

তার্পিণ তেল বেশী মাত্রায় খাওয়া] ভাল। কম মাত্রায় খাইলে 

প্রক্াবের যাতনা হয় -__প্রতশ্রাব করিতে কষ্ট হয়-_ফোট' 

ফোটা করিয়৷ প্রক্রাব হয়, আর সেই সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা 

হয়। কৌচো-কুমির চিকিৎসায় রোগীকে তার্পিণ তেল 

খাওয়াইবার এ নিয়মটা কখনও ভূলিও না। 

আল্কুশি-ফলের গায়ের শু'ও ( লোম) কেঁচো-কুমির 

আর একটা ভাল অন্থদ। এই শুও ১০ গ্রেন, একটু মধুর 

সঙ্গে মিশাইয়া বড়ি তয়ের «করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে । 

রোজ রাত্রে শুইবার সময় সে এই বড়ি এক একটা খাইবে। 

উপ্রো-উপরি তিন দিনের বেশী এ বডি খাইবার দরকার 
নাই। বড়ি খাইতে আরন্ত করার আগে ক্যাষ্টর অইলের 

জোলাপ লইবে, আর বড়ি খাওয়া শেষ হইলে এ জোলাপ 

ভার এক বার লইবে। আল্কুশি-ফলের শু'ও গায়ে 

লাগিলে গা কি রকম চুল্কোয়, চুল্কে ছুল্কে গায়ের কি 

রকম দুর্দশ। হয়, আমাদের দেশের ছেলে, বুড়ো, জোমানের 

তা জানিতে বাকী নাই। অন্ত্রের ভিতর কৃমিদেরও এঁ রকম 

দুর্দশা ভয়; এ রক্ম ছুর্দশা হইলে অন্ত্রের ভিতর তারা আর 

[কিতে পারে না ; বাহির হইয়া আসে। এ অস্ুদ্দ খাইবার 



ছোট সত-কৃমির টি 1 ৩৯ ৫ 

আগে জোলাপ লইবার মানে কি? মানে আরকি? 

জোলাপে অন্ত্র বেশ ছাপ হইয়া গেলে, আল্কুশি-ফলের 

ও কৃমির গায়ে বিধিবার বেশ স্থৃবিধা হয়। 

সুতর মত সরু ছোট ছোট কৃমি-__-সচরাচর লোকে 

একেই কৃমির ছা বলিয়া থাকে। ভাক্তরের! এ কৃমিকে 
স্মল্ থ্ডে ওয়ন্ বলেন। সুতর মত'সরু ছোট ছোট কৃমি 
এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে ছোট 

__সুত-কুমি বলিব। মলের নাড়ী (রেক্টম্) আর গুহাদ্বারের 

কাছে, এই ছুই জায়গাতেই এ কৃমি বেশীর ভাগ থাকে । 

অন্ত্রের ভিতর ফত রকম কৃমি থাকে, সব চেয়ে এই কৃমি 

ছোট । এক একটা কৃমি লম্বায় এক আঙুলের তিন ভাগের 

এক ভাগের বেশী নয়। পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কমি 

গুলি বড়। আবার পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের 

বেশী। ছেলেদেরই এ কৃমি বেশীর ভাগ হয়। এ কৃমির 

হাত একবারে এড়ান সোজা নয়। একৃমি কখনও এক 

আধটা এক জায়গায় থান্কে না। যেখানে থাকে, সেখানে 

একবারে দলে দলে, র।শি রাশি থাকে । 

লক্ষণ-_গুহ্দ্ধার ভারি চুল্্কোয়, আর গুহ্দ্বারের খুব 

উদ্দীপনা হয়। উদ্দীপনা কি-_উদ্দীপনা কাকে বলে, এর 

আগে অনেক বার বলিছি। বারে বারে বাহ্ের চেষ্টা 

হয়। খিদ্দে কোন দিন বা! বেশী হয়, কোন দিন বা কম 

হয়, কোন দ্িন বা মোটেই হয় না। রোগী নাক খোটে। 

তার মুখে হুর্গন্ধ হয়। আর রাত্রে ভাল ঘুমোয় না। এ' 

কৃমি থেকে গুরুতর ব্যাপার কখনও ঘটে না, বলিলেই হয়। 



৬১৬ একটী রোগীর পরিচয় । 

তবে ক্ধচিৎ কখনও ঘটে । গুরুতর ব্যাপার আর কি? 

তডকা, ঘাড়-কীপা, ম্বগির মত খেচুনি, আর প্রআাবের 

দ্র প্রভৃতির ভারি রকম উদ্দীপনা । ঘাড়-কীপাকে 

ডাক্তরেরা কোরিয়া বলেন। কোরিয়ার কথা এর পর 

'বলিৰ। কেঁচো-কৃমি থেকেই গুরুতর ব্যাপার বেশী 

ঘটে। 

এ কৃমি গুহাদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া 

ছোট ছোট মেয়েদের যোনির ভিতর যাইতে পারে- গিয়াও 

থাকে । যোনির ভিতর গেলে যোনির উদ্দীপনা ঘটে । 
সেই উদ্দীপনা থেকে তাদের ধাতের ব্যামো হইতে পারে-_ 
হইয়াও থাকে । মেয়েদের ধাতের ব্যামোকে ভাক্তরেরা 
লিযুকোরিয়া বলেন। লিযুকোরিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় 

শ্েতপ্রদর বলে। 

এই কৃমি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া 
জোআন রোগীদেরও প্রতআ্রাষের ছুওর প্রভৃতির ভারি রকম 
উদ্দীপন! হইতে পারে_-হইয়'ও'থাকে। জোআন রোগী- 
দের প্রত্াবের ছুওর প্রভৃতির এ রকম উদ্দীপনা হইলে, 
সময় সময় তাদের আপন! হইতেই বীর্য নির্গত' হয় । 

বছর খানেকেরও বেশী হইল, আমার কাছে একটা 
রোগী আসিয়াছিল। তার বয়স ত্রিশ বছরের বেশী নয়। 
শরীর বেশ হষ্ট পুষ্ট আর খুব সবল। দেখিয়া তার কোনও 
রোগ আছে, এমন বোধ হইল না। ছোট ছোট কৃমির 
স্বালায় আমি কোন খানে এক দণ্ডও স্থির হইয়া বসিয়। 
থাকিতে পারি না। গুহ্থদ্ার নিয়ত এমনি চুলকোয় যে, 



ছোট স্ত-ক্লমির চিকিৎস!।, টহ্ 

পাচ জন লোকের মাঝখানে আমার বসিবার যো নাই । 

গুহাদ্বারে সময় সময় এত কৃমি এসে জম হয় যে, দুটা 

আঙুল দিয়া চিম্টে আনিলে এক এক বারে এক শ দেড় শ 

কৃমি বাহির হইয়া আসে । বাহোর সঙ্গে এত কৃমি বাহির 

হয় যে, কৃমির জন্যে মল মোটে দেখাই যায় না। কৃমিতে 

মল একবারে চাওয়া থাকে । আপনার রোগের কথা সে 

এই রকম করিয়া বলিল। এক্মির জন্যে, জোআন 

রোগীদের এ রকম অস্বস্তি বড় সাধারণ নয়। সাধারণ নয় 

বলিয়াই এখানে এ রোগীটার কথা বলিলাম । এখন এ 

কৃমির চিকিৎসার কথা বলি । 

চিকিসা___শুদু ঠাণ্ডা জল পিচকিরি করিয়! দিলেই 

এ কৃমি মরিয়া যায়। ইনফিয়ুশন কোআশিয়া পিচকিরি 

করিয়া দিলেও এ কৃমি মরে । ইনফিয়ুশন্ কোআশিয়ার 

সাঙ্গ মিশাইয়। টিংচর ফেরিমিয়ুকিয়েটিস পিচ্কিরি করিয়। 

দিলে, এ কৃমি খুব শীত্র মরে । লবণের সঙ্গে মিশাইয়! 

যবের মণ্ড ( বার্লি-ওয়াটর ) পিচকিরি করিয়া দিলেও এ 

কৃমি খুব শীঘ্র মরে । চুণের জলের পিচকিরিতেও এ কৃমি 
মরে । | 

ইন্ফিয়ুশন্ কোআশিয়া এক এক বারে ৮ গুন্দ পিচ 

কিরি করিতে পার। 

ইন্ফিয়ুশন কোৌআশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া৷ যদি টিংচর 

ফেরিমিয়ুরিয়েটিস পিচও্কিরি করিতে চাও, তবে ৮ গুন্ন 
ইন্ফিয়ুশন কোআমাশিয়ার সঙ্গে ১ ডীম টিংচর ফেরিমিয়ু- 
রিয়েটিস্ মিশাইয়া পিচ.কিরি দিবে। 



৬২৮ ছোট সত-কমির চিকিৎসা । 

যবের মণ্ড দেড় পোনা আর লধণ আধ ছটাক একত্র 

মিশাইয়া তার পিচ.কিরি দ্রিবে। 

চণের জল এক এক বারে ৫। ৬শুন্ন পিচর্বকরি 

করিতে পার। 

আধ ছটাক ( এক ওন্ন ) ঠাণ্ডা জলে ১৫ মিনিম্ সল্- 

কিয়ুরিক ঈথর দিয়া, সেই জল পিচ্কিরি করিয়া দিলেও 
এ কৃমি শী মরিষ্জা যায় । এক এক মিনিম্ প্রায় ছু ফোটা 

হবে। মিনিম আর ফোটার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় 

ঘলিব। সা 

জোমান রোগীদের এ কুমির চিকিৎসায় এক এক 

বারে তিন পোনা ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে এক কীচ্চা (৪ ড্রাম) 

টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ মিশাইয়া পিচ্কিরি দিবে । 

টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস-মিশনেো জল গায়ে লাগিলে 

এ কৃমি সব একবারে দ্লাশলা হইয়া এক এক জায়গায় 
আলাদ। আলাদ! জমাট বীধিয়৷ যাঁয়। শুদছু টিংচর ফেরি- 

মিয়ুরিয়েটিসেই ষে এ রকম হয়, তা নয়; লবণেতেও হয়, 
ইন্ফিয়ুশন কোআশিয়াতেও হয়; চুণের জলেতেও হয়। 

মেটিরিয়া €মডিকায় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। 
এ রকম করিয়া পিচংকিরি করিয়া ছোট সুত-কৃমি 

মারিয়া ফেলা খুবই সহজ বটে। কিন্ত্বু এ কৃমির হাত 

একবারে এড়ান সোজা নয়। সোজা নয় কেন? কেন, 

তা এক কথায় বলিয়া দিতেছি। একৃমি যদি কেবল 

মলের নাড়ীতেই (রেক্টমেই ) থাকিত, তবে সহজেই এ 
কুমির হাত এড়াইতে পারা বাইত। এ কৃমি মলের নাড়ী- 



ছোট স্থত-ক্কমির হাত একবারে এড়াঁন সৌজা নয় কেন? ৬২৯ 

তেও থাকে, মলের নাড়ীর চের উপরেও থাকে । হলের 

নাড়ীতে যেমন থাকে আর ছা করে। মলের নাড়ীর ঢের 

উপরেও তেমনি থাকে আর ছা করে । এই জন্যে, অস্ুদ্দ 

পিচকিরি করিয়া দিলে, মলের নাড়ীতে যে সব কৃমি থাকে, 

কেবল সেই সব কৃমিই মরিয়া যায়। পিচ্কিরির জল 

তার উপরে মায় না বলিয়া, উপরকার কৃমি সব যেমন 

তেমনিই থাকে ; তাদের কিছুই হয় না। কাজেই, মলের 

নাড়ীর কৃমি গুলি মরিয়া যায় বলিয়া রোগী দিন কতক 
একটু ভাল থাকে-_একটু স্বস্তি পায়। তার পর, উপরকার 

কমি গুলি মলের নাড়ীতে নামিয়া আসিলে, রোগীর যে 

অন্বস্তি, আরার সেই অস্বস্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। বারে 

নারে এ রকম হইতে থাকিলে, অস্থদ বিস্থদে এ কুমির 

কিছুই হবে না বলিয়া ছেলের মা বাপ আর চিকিৎসা করা- 

হইতে চার না। রোগী যদি জোগান হয়, তবে সে আপনিই 

সব আশা ভরস! ছাড়িয়া দেয়। তাতেই বলিতেছি, এ কৃমি 
সব যদি এক বারে মারিয়া ফেলিতে চাও ; তবে রোগীকে 

উপ্রো-উপ্রি ৩। ৪ বার জোলাপ দিবে । তার পর, এ 

সব অনসুদের যে সে একটা পিচ্কিরি করিয়া গুহাদ্বারের 
মধ্যে দিবে । উপ্রো-উপ্রি ৩। & বার জোলাপ দিবার 

মানে কি? জোলাপ দিলে উপরকার কৃমি সর নীচের 

দিকে নামিয়া পড়ে। কাজেই, পিচকিরির জলের হাত 

তারা আর এড়াইতে পারে না। দশ পোনর দিনে বাছু 

এক মাসে এ ক্মির হাত এক বারে এড়াইতে পারা যায় 

না। এমন কি, যদি ছ মাসধারয়া হপ্তায় ছু বার করিয়া 



৬৩০ পেটে কৃমি হয়.কেন? পেটে কেমন করিয়াই বা কমি হয়? 

পিচকিরি দেও, আর সময় সময় জোলাপ দেও, তবেই এ 

কৃমির জড় একবারে মারিয়া ফেলিতে পার। কৃমি আর 

নাজন্মিতে পারে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেফিকিরও কর! 

চাই। সে ফিকিরের কথা--সে উপায়ের কথা এখনই 

বলিব। 

পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমন করিয়াই বা 
কৃমি যায় % কৃমির ডিম আর অফুটস্ত ছা কোন রকমে 

পেটের ভিতর গেলেই, আর কি, কৃমি হয়। অপরিক্ষার 

ময়লা জলেই কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ 

পাকে । এই জন্যে, অপরিষ্ষার ময়ল। জল খাইলে পেটে 

নূমি হওয়া যত সম্ভব, এত আর কিছুতেই নয়। যারা 

কাচা রা কম সিদ্ধ মাংস খায়, তাদেরও পেটে কৃমি হয়। 

অনেক জন্তুর মাংসে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছ! থাকে ; 

শুওরেরই মাংসে বেশীর ভাগ থাকে । মাংস খুব সিদ্ধ 

করিলে, কৃমির ডিম. আর অফুটন্ত ছা একবারে মরিয়া যায়। 

কাজেই, সে মাংস খাইলে পেটে কৃমি হইবার কোন ভয়ই 

থাকে না। এই জন্যে, মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়া এত 

দরকার । শুছু মাংস কেন? শাক সব্জিও খুর সিদ্ধ 

করিয়া খাওয়! চাই। কেননা, শাক সক্জিতেও কৃমির 

ডিম আর অফুটন ছা থাকে । ফল ফুলরিরও সঙ্গে কৃমির 

ডিম আর অকুটন্ত ছা পেটে গিয়া খাকে। পাকা ফলের 

চেয়ে কাচা ফল খ!ওয়া আরও দোষের। ৃ 

গেটে কৃমি খাকার সাধারণ লক্ষণ, গোটা কতক 

সকলেরই জানিম্ব; রাখা উচিত। কেঁচো-ক্মির কথ। 



কমি পেকে অনেক রোগ জন্মিতে পারে । ৬৩১ 

বলিবার সময়, পেটে কৌচো-কৃমি থাকার যে সব লক্ষণের 

কথা বলিছি, মোটামুটি ধরিতে গেলে, পেটে কৃমি থাকার 

সাধারণ লক্ষণই সেই । তবে বাড়তির ভাগ, কোন কোন 

জায়গায় আরও কিছু কিছু শন্তখের পরিচয় পাওয়া যায়। 

সেসব অস্থখ আর কি? মাথা-ধরা, গা মাটি-মাটি করা, 

আর মুখের একটু ক'ষো কষো৷ ভাব । 
শুধু গোটা কতক লক্ষণ দেখিয়াই পেটে কৃমি আছে 

বলিক্লা একবারে ঠিক করিতে পার না; ঠিক করা উচিতও 

নয়। বাহোর সঙ্গে কমি বাহির হওয়াই, পেটে কুমি 

খাকার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে। 

পেটে কমি থাকাকে সোজা জ্ঞান করা হবে না। 

পেটে কৃমি থাকার দরুণ যদি বেশী উর্দশপন! ঘটে, তবে 

ছেলেদের তড়কা হইতে পারে-হইয়াও থাকে । জোআন 

রোগীদের স্বগির মত খেঁডুনি হতে পারে-__হইয়াও থাকে । 
মেয়েদের হিষ্টিরিয়া হইতে পারে-_হুইয়াও থাকে । হিষি- 
বিয়া এক হকম মুচ্ছীগত বাই। হিষ্টিরিয়াকে বৈদ্যারা 
গুল্মবায়ু বলেন। একথা এর আগেই বলিছি। হিষ্রি- 

রিয়ার কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। এছাড়া, পেটে 

কৃমি থাকার দরুণ কানের ভিতর নানা রকম শব্দ হইতে 
পারে ; মাথা-ঘোরা হইতে পারে ; শরীরের রক্ত একবারে 

কমিয়া যাইতে পারে এমন কি, কৃমি থেকে উন্মাদ 

রোগ পর্যন্ত জন্মিতে পারে । 

রুমি অন্ত্রেরই ভিতর থাকে । কিন্তু আমরা ঘরাও কথা 

ৰাত্ায় “অস্ত্র কথাট! বড় ব্যবহার করি না। *এর পেটে 
9৩ 



৬০১ কমির চিকিৎস ছু রকম। 

কৃমি নিশ্চয়ই আছে । কৃমি না থাকিলে, এই সামান্য জরে 

এত উপসর্গ কখনই ঘটিত না।” ঘরাও কথা বার্তায় 

আমরা এই রকম করিয়াই বলিয়া থাকি । এই জন্যে, 

অন্ত্রের ভিতর কৃষি আছে-_অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকে-__ 

অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকার দরুণ-_বারে বারে এ রকম না 

বলিয়া তার বদলে-_-পেটে কৃমি আছে, পেটে কৃমি থাকে, 

পেটে কৃমি থাকার দরুণ__বলিছি। 

তার পর বলি। 

কৃমির চিকিৎসা দ্বু রকম । 

(১) পেটের কমি বাহির করিয়া! দেওয়া । 

(২) কুমি আর ন! জন্মিতে পারে, তার উপায় করা। 

পেটের কৃমি বাহির করিয়। দিবার উপায় ত এক রকম 

মোটামুটি বলিলাম । পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে 

--তার উপায় এখন বলি। , পেটে কৃমি হয় কেন ? পেটে 

কেমন করিয়াই বা কৃমিযায়? এর উত্তর যদি তোমার 

মনে থাকে. তবে পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে, এমন 

উপায় তুমি সহজেই করিতে পার। 

১। ময়লা কি অপরিষ্কার জল কখনও খাইওনা। 

২। খুব সিদ্ধ না করিয়া কখনও কোনও মাংস খাইও 
না। 

৩। কীচা ফল ফুলরি খুব কম খানে । 

৪। শাক সব্জি খুব ভাল করিয়া না ধুইয়া আর বেশ 

সিদ্ধ না করিয়া কখনও খাইও না । 

৫1 মিষ্টি খুব কম খাবে। 



পেটে কমি আর না জন্মিতে পারে, তার উপায়। ৬৩৩ 

৬। রোজ নিয়ম করিয়া খাবার জিনিষের সঙ্গে একটু 

একটু লবণ খাবে। 

এ ছাড়া, নীচে যে অস্ুদ্টী লিখিয়! দিলাম, নিয়ম 

করিয়া কিছু দিন সে অন্ুদটা খাবে। কৃমি নিবারণের 

এটী বড় চমত্কার অনু । 
কুইনাইন ও রহ ১২ গ্রেন 

টিংচর ফেরিমিষুরিয়েটিস এ ২ ডাম 

ডাইলিষুট হাইড্রোক্লোরিক র্যাসিড -*" ২ ডাম 
টিংচর কলম্বো - -- ৬ ডাম 
ইনফিযুশন কোয়াশিয়া '-, ১০ স্ন্ ৬ ড্রাম 

একত্র মিশাইয়া একট! শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২ট] দাগ কাটিয়া দেও। এক 

এক দাগ রোজ তিন বার করিয়া খাবে । যত দিন শরীর 

বেশ সুস্থ আর সবল না তয়, তত দিন এ অস্তথদটী বেশ 

নিয়ম করিয়া খাওয়া চাই। চারি দিন অন্তর অস্থদ তয়ের 

করিয়া লইবে। 4 | 
কৃমি নিবারণের যেমন অন্দ লবণ, সামান্য জিনিষের 

মধ্যে তেমন 'অস্থদ আর নাই। এ কথাটা সকলেরই যেন 

মনে থাকে । খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন বেশী করিয়। 

খাইলে, কৃমি জন্মিতে পারে না, আমাদের দেশের মেয়েরা ও 

তা জানে। 

কেঁচো-কৃুমি আর ছোট সূত-কৃমি, আমাদের দেশে 
সচরাচর এই ছু রকম কৃমিই দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেব- 

দের দেশে এ ছু রকম কৃমি ত আছেই। তা ছাড়া, আর 
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এক রকম কৃমি আছে। ডাক্তরেরা সে কৃমিকে টেপ- 

ওয়ন্ম বলেন। টেপ্ ইংরিজি কথা। টেপের অর্থ ফিতে। 

ফিতে যেমন পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা, এ কৃমিও তেমনি 

পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা । এই জন্যে, এ কৃমিকে ফিতে- 

কৃমি বলে। কৌচোর, মত দেখিতে বলিয়া যেমন কেঁচো- 

কৃমি বলা যায়, ফিতের মত দেখিতে বলিয়া এ কৃমিকে 

তেমনি ফিতে-কৃমি বলিতে পার। কেঁচো-কৃমির চেয়ে 

ফিতে-কৃমি ঢের লম্বা । যে গুলি খুব খাটো, সে গুলি দশ 

হাতের বেশী লম্বা নয় । আবার যে গুলি খুব লম্বা, সে গুলি 

ত্রিশ হাতের কম লম্বা নয়। অস্ত্রে ফিতেকুমি একটাও 
থাকে, একবারে তিন চারিটাও থাকে । ফিতে-কৃুমি ছোট 

অন্ত্রেই থাকে | ফিতে-কুমির গায়ে বিছের গায়ের মত জোড় 

আছে। জোড় এত যে, গুণিয়া উঠা ভার। এক আঙুল 

জায়গার মধ্যে এমন ৮। ১০টা জোড় আছে। জোড়ের 

ভাল কথা সদ্ধি। ছা), ডিম করিবার জন্তে স্ত্রী পুরুষের 

যে সব যন্ত্রের দরকার, এক একটী যোড়ে.সে সব যন্ত্রই 

আছে। এই জন্যে, ধরিতে গেলে এক একটী জোড়, ছুটী. 

আস্ত কৃমির সমান । বাহোর সঙ্গে এই সব জোড় খসিয়া 

খসিয়৷ বাহ্ির-হুয়। রোগী যখন চলা ফেরা করে, তখনও 

জোড় বাহির হয়। এ কৃমির মাথাটাই আসল মূল। 
মাথাটা স্থৃদ্ধ সব কৃমি যত ক্ষণ না বাহির হুইয়া না আসে, 
ততক্ষণ এ কৃমির হাতে রোগীর নিস্তার নাই। এ কৃমির 

জোড় যতই কেন বাহিয়া হইয়া যাক্ না, তাতে কোনও 

ফুল নাই। আর আর কৃমি যে সব অস্থদে বাহির হইয়া 



' লিকুইড গ্রকৃপ্রাক্ট অব মেল-ফর্ণ। ৬৩৫ 

যায়, সে সব অন্দে মাথা স্ুদ্ধ এ কৃমি বাহির হয় না। 

হাজারের মধ্যে বদি ৯৯৯টী জোড় বাহির হইয়৷ আসে, 
আর. একটী জোড়. আর মাথাটি অন্ত্রের ভিতর থাকে, তবে 

ছুপ্পাচ দ্রিনেই আবার যে কৃমি, সেই কৃমি হইয়া দাড়ায় । 

এ কৃমির কেবল একটা ভাজ অন্থদ আছে। সে. 
অস্থদটীর নাম মেল্কফর্ণ। মেল্-ফর্ণ গাছড়া অস্থদ। মেল্- 

ফর্ণের কেবল মূলই অন্দে লাগে। আদা যেমন মূল, 
মেল্-ফর্ণেরও মুল ঠিক তেমনি । মেল্-ফর্ণের মুল থেকে 

এক রকম আরোক তয়ের হয়। ডাক্তরেরা সে আরোককে 
লিকুইড এক্গ্রাক্ট অব মেল্-র্ণ বলেন। কতটুকু লিকুইছ 

এক্ষ্রা্ অব মেল্-ফর্ণ কি রকম করিয়া খাওয়াইতে হয়, 
নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

লিকুইড্ রাত ৮ ১ ডাম। 

সিরপ জিগ্রর | ০১ ওক্স। 

মিউসিলেজ (গঁদ ভিজের জল) ১১১ উচ্স। 

পরিষ্কার হিম জল রি | ৩ ওন্দ ॥ 

একত্র মিশাইয়া একটা ইরান 

এই যে অস্থুদ তয়ের করিলে, এ একবার. খাইবার 
মত। খুব ভোরে অন্দর টুকু সব একবারে খাইবে। 
আগের দ্দিন সকালে ক্যাষ্ঠটর অইলের জোলাপ লইবে, 
আর শুছ একটু ক্যারারুট খাইয়া থাকিবে । রাত্রে ফের 
ক্যা্টর অইলের জোলাপ' লইবে। এক দিনে উপরো-. 
উপরি ছু বার জোলাপ লইবার কারণ কি? কারণ আর: 

কিছুই না। জোলাপে অন্ত্র খুব ছাপ হইয়! গেলে, কৃষি 



৬৩৬ বড় জাতের আর এক রকম ফিতে-কমি আছে । 

মলে তেমন আর ঢাক থাকিতে পারে না।. কাজে 

কাজেই, যে অস্থদ্দ এ কৃমির পক্ষে ভয়ানক বিষ, সে অস্থদে 

কাজের কোন ব্যাঘাতই ঘটিতে পারে না। বড় জোর; 

দুবার কি তিনবার এই রকম করিয়া এ অস্থদ খাইতে 

হয়। তা হইলেই কার্জ সিদ্ধি হয়। মাথা স্দ্ধ এ কুমি 

বাহির হইয়া আসে। মাথা স্থদ্ধ সব কৃমি বাহির হইয়া 

আসিল কি-না, বেশ করিয়। পরীক্ষা করিয়া! দেখা চাই। 

কমি আর ন। জন্মিতে পারে, এই জন্যে ৬৩৩র পাতে 

যে অন্ু্দটী লিখিয়া দিইডি, নিয়ম করিয়া কিছু দিন সেই 

অন্রদটী খাইবে। তা খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন খুব বেশী 

করিয়া খাইবে। মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাবে । 

শুরেব মাংসেই এ কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা! বেশীর 

ভাগ থাকে । এই জন্যে, বারা শৃওরের মাংস কীচা খায় ব! 

আধ-সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে এ কৃমি হয়। 

বড় জাতের আর এক রকম'ফিতে-কৃমি আছে । গো- 

মাংসেই সে কৃমির ডিম আর অফুটস্ত ছ! বেশীর ভাগ 

থাকে । এই, জন্যে, যারা গো-মাংস কীচা খায় বা আধ- 

সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে সে কৃমি হয়। তাতেই বলি, 

আহারের দোষে এ দেশেরও লোকের পেটে এ দু রকম 

কুমি জন্মিতে পারে। এই জন্যে, এখানে এ ছু রকম 

ফিতে-কৃমির কখা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। যদিই 
কখনও তোমার হাতে এমন রোগী পড়ে, সরল ভ্বর-চিকিৎ- 
সায় ফিতে-কুমির কথা লেখা নাই বলিয়া, তখন তোমাকে 
জপ্রতিভ হইতে হবে না। 



ছেলেদের স্বল্লবিরাম-জরে কমি-বিকরি। ৬৩৭ 

মেল্-ফর্ণ ফিতে-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। কেন না, 

মেল্-ফর্ণ খাইলে এ কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। মেল্ফণে 

আরও অনেক কৃমি মরে। আর মেল্-কর্ণেই কেবল ফিতে- 

কৃমির মাথা স্দ্ধ সবর খানি বাহির হইয়া আসে । ফল 

কথা, মেল্-ফর্ণের মত ভাল অস্থদ ফিতে কৃমির আর নাই। 

এ কথাটা যেন মনে থাকে । 

ছেলেদেরই স্বল্লবিরাম-জ্বরে কৃমি উপসর্গ বেশী ঘটে । 

ভ্বরে কৃমি উপসর্গ ঘটিলে, আমাদের বৈগ্যারা তাকে কুমি- 

বিকার বলেন। কুমি-বিকারে বমি, ওয়াক, অকি, কাঠ- 

বমি কি হিক্কধি--এ সব তহয়ই। তা ছাড়া, ভূল-বকা, 

ছট্-ফট্ করা, চীৎকার করা, চেঁচান, বারে বারে গলার 

ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া হ্যাকার করিবার চেষ্টা করা, 
বালিশের উপর নিয়ত মাথা নাড়া, পিচ্ পিচ্ করিয়া বারে 

বারে একটু একটু পাতলা ' বাহে যাওয়া, নাক-খোটা, 

প্রশ্বাবের ছুওরে বারে ঝলে হাত দেওয়া, মল-ছুওর বারে 

বারে চুল্কনো, ছেলে কি মেয়ের বিশেষ চিত্তের উত্তেজনা, 
-কৃমি-বিকারে অনেক জায়গায়,এ সব লক্ষ- 

ণেরও বেশ স্পৰ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বারে বারে গলার 
ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া ন্যাকার করিবার চেষ্টা করার 
কথা একটু বিশেষ করিয়া বলি। কৃমি-বিকারে, ছেলেরা 

রারে বারে এমন ভাবে আর এমনি জুত বরাত করিয়া 
গলার ভিতর হাত পুরিয়া- দেয় যে, তা দেখিয়া বোধ হয়: 
তাদের গলার ভিতর যেন কিছু আটকে আছে ; তাই যেন 

বাহির করিয়া ফেলিবার জন্যে, কি ন্যাকার করিয়া তুলিরা 



৬৩৮ গলার ভিতর হাত পুরিয়া দেওয়! ছেলেদের কৃমি-বিকারের লক্ষণ। 

ফেলিবার জন্যে, গলার ভিতর অমন করিয়া, হাত পুরিয়া 

দিতেছে । সত্য সত্যই অনেক জায়গায় তারা এ রকম 
করিয়া গলার ভিতর হাত পুরিয়। দিয়া কৃমি বাহির করিয়া 

ফেলে । এরকম করিয়া তারা অনেক জায়গায় কৃষি 

হ্যাকারও করে। আর 'কোনও কৃমি ময়, কেচো-কুমি | 

কমি দেখিয়া চিকিৎসকের তখন চৈতন্য হয়। এই জন্যেই 

কি, কয় দিন ধরিয়া ছেলেটা গলার ভিতর অমন করিয়া 

বারে বারে হাত পুরিয়া দ্িতেছিল ! তবে কি, কৃমিতেই 

এ সব উপদ্রব, উপসর্গ আনিয়াছে ! কৃমিতে ষে এমন 

ঘটে, তাত জানিতাম না! তবে ত এই জন্যেই, এত 

অন্মুদ বিস্ুদ দিয়াও রোগের উপদ্রব থামাইতে পারি নাই ! 

এতে রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে দাড়িয়ে অপ্রতিভ 

হইবার ত কথাই বটে। যাই হোক্, এখন বাঁচিলাম-_ 

এখন বোধ হইতেছে, ছেলেটাকে বাচাইতে পারিক। এই 

রকম ভাবিয়া তখন তিনি কৃমির অস্থুদের ব্যবস্থা করেন। 

কেঁচো-কৃুমির অন্থদ্দ .আর কি? স্তাণ্টোনীন। রোগী 

ব্যাণ্টোনীন খাইলে, কেঁচো-কৃমি সব বাহির হইয়া গেল, 

তার পর আগুনে জল পড়ার মত, রোগের উপদ্রব--উপসর্গ 
সব একবারে থামিয়া গ্েল। গলার ভিতর কৃমি কেমন 

করিয়া আসে? অন্তর থেকে পেটের ভিতর আসে-_ 
পেটের ভিতর থেকে গলার ভিতর আসে । গলার ভিতর 

আসিয়া গলার গোড়ায় ।পু'টুলি পাকাইয়াথাকে। গলার 

গোড়ার: অমন করিয়া পুটুলি পাকাইয়া থাকে বলিয়াই, 

কমি-বিকারে ছেলেরা অমন করিয়া বারে বারে গলার 



পেট-ফীপা। . ৬৩৯ 

ভিতর হাত পুরিয়া 'দিয়া কৃমি বাহির করিয়া ফেলিবার 

চেষ্টা করে। তা না পারে ত, ন্যাকার করিয়া তুলিয়া 
ফেলিবারও চেষ্টা করে। তার পর বলি। কৃমিযে এ 

সব উপদ্রবের কারণ, তুমি যদি ঠিক করিতে না পার, তবে 
ভুমি কখনই সে সব উপদ্রব, উপসর্গ দূর করিতে পারিবে 

'না। রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে তুমি দাড়িয়ে অপ্র- 

ভিত হবে। তাতেই বারে বারে বলিছি, আর এখনও 

বলিতেছি, রোগ ঠিক্ করাই শক্ত । রোগের ঠিক কারণ 
বুঝিতে পারিলে, তা সে যে রোগই কেন হোক্ না, চিকিৎ- 

সকের কাছে তা সোজা হইয়া পড়ে । 
জ্বরজাড়ি 'ছাড়া সহজ শরীরেও কুমির উৎপাত হয়, 

আর তার জন্যে রোগীকে এক বারে অস্থির হইতে হয়। 
কেঁচো-কুমির কথা বলিবার সময় এ কথা বলিছি। 

১|। পেট-ফাপা____পেটের ফাপ সহজ 
শরীরেও হয়, রোগেও ,হয়। যদি আর কোনও উত্পাত 

না থাকে, তবে সহজ শরীরে পেট-ফাপায় কোন চিস্তাও 

নাই, কোন ভয়ও নাই। খুব সহজ শরীরে খুব সামান্য 

রকম অপাক হইলেও, পেটের যে এক আধটু ফাঁপ, তা 
হইয়াই থাকে। তবে সে ফাঁপ কেউ পরীক্ষা করিয়াও 

দেখিতে বায় না- পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকারও হয় 

না। সে পেট-াপায় কোন কষ্টও হয় না। পেটের 

(পাকস্থলীর ) ভিতর আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস জমাকে 

পেট-ফাপা বলে। বাতাস কেবল নামে মাত্র জমিতে 

পারে। আবার চাই কি এত বাতাস জমিতে পারে যে, 



৬৪০ দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠ! আর বায়ু সরা কিসের প্রমীণ ? 

পেট ফুলিয়া একবারে ঢাক হইতে পারে । পেটের ভিতর 

আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস কেমন করিয়া জমে ? বাতাস 

কোথা থেকে আসে ? বাইরের বাতাস পেটের ভিতর 
যাইতে পারে । আবার পেটের (পাকস্থলীর ) ভিতরকার 

আর অন্ত্রের ভিতরকার জিনিষ পচিয়া, তা থেকে খারাপ 

বাতাস জন্মিতে পারে । এই খারাপ বাতাসকে ডাক্তুরের। 

গ্যাস বলেন। গ্যাস্ কথাটা] আজ্ কাল্ বেশ চলিত হই- 

য়াছে। পেটের ভিতরকার আর অন্ত্রের ভিতরকার জিনিষ 
আর কি? যা খাওয়া যায়, তাই। যাখাওয়া যায়, তা 

যদি বেশ পরিপাক হয়--বেশ হজম হয়, তবে কোন উৎ- 

পাতই ঘটে না। পরিপাক না হইলে--হজম না হইলে, 

ভাত, মাচ, ডাইল, তরকারি বাইরে যেমন পচে, পেটের 

ভিতরও তেমনি পচে। বাইরে যে জিনিষ পচে, তা 

থেকে যেমন ছুূর্গন্ধ গ্যাস্ট উঠে, পেটের ভিতর যে জিনিষ 

পচে, তা থেকেও সেই রকম দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে । পেটের 

ভিতরকার জিনিষ পচিলে যে তা থেকে দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, 

তর প্রমাণ কি? তা কেমন করিয়! জান৷ যায় ? তার 

আর প্রমাণ কি? তার পরিচয় আর কি $" দুর্গন্ধ ঢেকুর 

উঠা আর বায়ু সরাই তার প্রমাণ_ আর তার পরিচয় । 

দুর্গন্ধ চেকুর উঠা আর বায়ু সরার সঙ্গে গান্যাকার 

হ্যাকারও করে, পেটের এক আধটু কামড়ও হয়, পেট 

ডাকে আর বাহ্ের চেষ্টা হয়। যতক্ষণ বায়ু সরল থাকে, 

ততক্ষণ ঢেকুরও উঠে, বায়ুও সরে। কাজে কাজেই, 

একবারে বেশী গ্যাস্ জমিয়া পেট ঢাক হইতে পারে না। 



বাতশ্নেম্স-বিকারের চারিটা অঙ্গ কিকি? ৩৪১ 

আবার যতক্ষণ শরীরে বেশ বল থাকে, তত ক্ষণ বায়ুও 

বেশ সরল থাকে । বল খাটে! না হইলে আর বায়ু ক্রুর 
হইতে পারে না। বায়ু বদ্ধই বল, বায়ু ক্রুরই বল, আর 

বায়ু কুপিতই বল, স্বই এক কথা । এ সব কবিরাজি 

কথা। এ সব কথা আমাদের ট্বছ্যরাই বেশী বলিয়। 

থাকেন। তাদের এ সব কথার বেশ মানে আছে। 

শরীরের বল খাটো করে কিসে? রোগে । বাঁকা 

রকম শক্ত জ্বরে বল যত শীঘ্র খাটে! করিয়া ফেলে, এত 

আর কিছুতেই নয়। সবিরাম-জ্বরও (ইণ্ট্রিটেণ্ট ফীবরও) 

বাকা আর শক্ত হয় ; স্বল্লবিরাম-জ্বরও ( রিমিটেণ্ট ফীবরও) 

বাকা আর শক্ত হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরই বাক] আর শক্ত 

বেশী হয়। স্বল্পবিবাম-জ্বর বাক। আর শক্ত হইয়া দ্রাড়াই- 

লেই আমরা তাকে বাতশ্লেক্স-বিকার বলি। ডাক্তরেরা 

তাকে টাইফয়িড ফীবর বলেন& ১৪০--১৪১র পাতে এ 

সৰ কথা রলিছি। এই জন্যে, বাতশ্রেক্ষ-বিকারেই পেট- 

ফাপার খুব বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, 

বাতশ্রেকস-বিকারে পেট-ফাপা থাকিতেহু চায়। গায়ের 

তাত, ভুল-বকাঁ, পেটের ভিতর বাতাস, আর খুঁকের ভিতর 

শ্রেক্ষা, বাতশ্রেত্ববিকারের এই চারিটা প্রধান অঙ্গ। 

“পেটের ভিতর বাতাস” এর অর্থকি? অর্থ আরকি? 
পেট-ফাপা। “বুকের ভিতর শ্রেক্া” এর অর্থ কি? অর্থ 

আরকি? ফুক্ধষোর নলির ভিতর শ্রেক্সা_নর্থা ব্রংকাই-. 
টিস। ব্রংকাইটিস রোগের কথা বলিবার সমম্ব এ সব 

কথা বলিছি। 



৬৪২ বাতশ্লেম্স-বিকানে অস্ত্রের শ্লেশ্বা-বিল্লির বল খুব খাটো হয়। 

হজম বল, পরিপাক বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর ) 

শ্লেম্ষা-বিল্লির আর আন্ত্রের শ্লেম্মা-ঝিল্লির বলেই হয়। শ্র্রেক্া- 

ঝিল্লিকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেন্বেন বলেন। ৪8৪৩র 

পাতে এ কথা বলিছি। যাতে শরীরের বল খাটো করে, 

তাতে শ্র্রেক্সা-ঝিল্িরও, বল খাটো করে। শুছু শ্লোক্ষা- 

ঝিল্লির বল কেন, শরীরের বল খাটো হইলে সব রকম 

ন্ত্রেই বল খাটো হয়। শক্ত: রকম স্বল্পবিরাম-ন্বরে 

( বাতশ্রেক্ববিকারে ) অন্ত্রের শ্রেক্বা-ঝিল্লির বল যেমন খাটো 

হয়, তেমন আর কোনও রোগে না। এই জন্যে, বাতশ্লেক্- 

বিকারে হজম. এত কম হয়। এই জন্যে, বাতপ্রেক্-বিকা- 

রের রোগীকে ঘা খাইতে দেওয়া যায়, তার পেটে থাকিয়া 

ভা এত পচে। এই জন্যে, বাতশ্লেক্ব-বিকারের রোগীর 

পেট এত ফাঁপে। আর এই জন্যেই, বাতশ্রেক্ব-বিকারের 

রোগীর পথ্যের এত ধরাধর। করার দরকার । ছেলেদেরই 

ৰাতশ্লেত্ব-বিকারে এ সব পরিচয় ভাল রকম পাওয়া যায়। 

বাতশ্রেক্-বিকারের রোগীর বায়ু সরিলে তার দুর্গন্ধে ঘরে 

তিষ্ঠিতে পারা ঘায় না। সে ছুর্গন্ধ নাকে গেলে ৰোধ হয়, 

যেন তার পেটে কত জীব জন্তর পচিয়া আছে! রোগীর আন্ত্রের 

ভিতরকার এ অবস্থা থাকিতে, তার ব্যামো ভাল করে, 

কার সাধ্য ? রোগীর অন্ত্রের ভিতরকার এ অবস্থা ঘুচাই- 

ৰার কথ! এর পরই বলিব। . 

যেকারণেই হোক্, শরীরের বল খুব খাটো হইলে, 

পরিপাক করিবার শক্তিও খুব কমিয়া ফায়। শরীরের 

বল যত কমে, পরিপাক করিবার শক্তিও তত কমে। 



পেট-ফাঁপা অনেক রোগের শেষ উপসর্গ । ৬৪৩ 

শরীরের বল একবারে কমিয়' গেলে, পরিপাক করিবার ' 

শক্তিও একবারে কমিয়া যায়। শেষে সন্নিপাত অবস্থায় 

পরিপাক করিবার শক্তি মোটেই থাকে না। বে অবস্থায় 

রোগীর গায়ে বল মোটেই থাকে না__রোগী একবারে 

নেতিয়ে পড়ে, সেই অবস্থাকেই সন্গিপাত বলে । সন্নিপাত- 

বিকারে রোগীর কি অবশ্থা হয়, ১৭৪--১৭৫র পাতে তা 

বলিছি। "এর আগেই বলিছি, পরিপাক না হইলে--হজম 

না হইলে, ভাত, মাছ, ডাইল, তরকারী বাইরে যেমন 

পচে, পেটেরও ভিতর তেমনি পচে । বাইরে যে জিনিষ 

পচে, তা থেকে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, পেটের ভিতর যে 

জিনিষ পচে, তা থেকেও তেমনি দুর্গন্ধ গ্যাস উঠে। এই 

জন্যে, সব রোগেরই সন্নিপাত অবস্থায় রোগীর পেটের 

ফাপ প্রায়ই দেখা যায়। এ ছাড়া, সন্নিপাত অবস্থায় 

রোগীর পেট-ফাঁপা ষত সম্ভব, ঞ্ত আর কোনও অবস্থায় নয়। 

কেন না, সন্গিপাত অবস্থার পরিপাক করিবার শক্তি 

মোটেই থাকে না। কাজে কাজেই, পেটের ভিতর যা 

থাকে, হজম না হইয়া তা পচে । সেই পচ জিনিষ থেকে 

নিয়ত দুর্গন্ধ গযাস্ উঠিয়া পেটটী একবারে ঢাক করিয়! 

ফেলে। পেট .ঢাক হবেই ত। রোগীর সন্গিপাত অবস্থা 

গায়ে বল মোটেই নাই। কাজে কাজেই, বায়ুও সরল 

নাই। বায়ু সরল থাকিলেই না, ঢেকুর উঠে, বায়ু সরে। 
এদিকে পেটের ভিতরকার পচা জিনিষ থেকে নিয়ত 

দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠিতেছে। ওদিকে রোগীর ঢেকুরও উঠি- 

তেছে না, বায়ু সরিতেছে না। এতে-পেট ফণাপিয়। ঢাক 
১৪ 



৬৪২ কচি ছেলের. পেট-ফীপাই শেষ রোগ । 

নাহইবে কেন? পেট-ফাপ! অনেক রোগের শেষ উপ- 

সর্গ। অনেক শক্ত রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া 

দেখিছি, পেট-ফাপার পরই শ্বাস হইয়া রোগী মরিয়া যায়। 

ফল কথা, পেট-ফণাপা একটা খুব ভয়ানক উপসর্গ । 

রোগীর অবস্থা যত খারাপ, তার পেট-ফাপায় তত ভয়। 

রোগ যত শক্ত, রোগীর পেট-ফাপায় তত ভয় । এ বুঝাই- 

বার জন্যে, বেণী কথা বলিবার দরকার নাই। কেবল 

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। ওলাউঠার রোগীর পেট- 
ফশপিলে ভয়ে চিকিৎসকের ও ধড়ে প্রাণ থাকে না। যে 

রোগই কেন হোক্ না, খুব শক্ত হইয়া দ্াড়াইলে পর যদি 

রোগীর পেট ফশাপে, তবে তখনই. ঠিক করিবে, রোগীর 

বলেরও দফা রফা হইয়াছে- বাঁচিবারও আশা ভরসার শেষ 

হইয়াছে । ছেলেদের বেলায় আর বুড়োদের বেলায় এ 

কথাটী যেমন খাটে, তেমন আর কারু বেলায় নয়। 

আতুড়ে ছেলের পেট ফশাপিলে বাড়ীতে কান্না কাটি পড়িয়া 
যার-__-আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো জোনমানে তা জানে । 

কচি ছেলের পেট-ফাপাই শেষ রোগ--এ কথাটা এক 

রকম ধরা আছে বলিলেই হয়। কোন রোগের বাড়াবাড়ি 

হইয়া পেট ফশাপিলে, কচি ছেলেদের প্রায়ই বাচাইতে 

পারা যায় না। ছেলে যত কচি, তার পেট-ফাপায় তত 

ভয্ব। এছাড়া, কচি ছেলেদ্রের ছুতোয় নহায় পেট 

ফাপে। আবার তারা মরে ছুতোয় নভায়। কচি ছেলে- 

দের কোন রকম শক্ত রোগ হইলে, চিকিশুসা করিয়! 

তাদের প্রায়ই ভাল করিতে পারা যায় না। এই জন্যে, 



অপাকের পেট-ফীপার লক্ষণ । ৬৪৫ 

কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম ব্যাঁমো স্যামো হইলে বৈদ্ধ 
ডাকে না। রোজ। আনিয়া ঝাড়ান কাড়ীন করায়। আর 

এই জন্যেই, কচি ছেলে পিলে এত বেশী মরে। তাতেই 

বলি, কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম কোন রোগ ঘোগ না 

হইতে পায়, তার উপায় করা ভাল । এ সব কথা ধা্রী- 

শিক্ষা বৈতে খুলিয়া লিখিয়াছি। ধাত্রী-শিক্ষা ছু ভাগ 

একত্র বাধা । দাম আগে ছু টাকা ছিল। সাধারণের 

স্থবিধার জন্যে এখন পাঁচ শিকা করিয়া দিইছি। 

পেটের ভিতরকার জিনিষ পচিলে তা থেকে যে দুর্গন্ধ 

গাস্ উঠে, আর সেই গ্যাসে পেটের যে ফাপ করে, তার 

কথ! এক রকম মোটামুটি বলিলাম। এ পেট-ফাপাকে 

অপাকের পেট-ফাপা বলে। অপাকের পেট-ফাাপায় 

দুর্গন্ধ টেকুর উঠে আর বায়ু সরে; পেট ডাকে--পেট ভাট 

ভুট করে--পেটের ভিতর গজ গাজ্ করে; পেটের এক 

আধটু কামড় হয়; অল্প গান্যাকার ম্যাকার করে; আর 

বাসের চেষ্টা হয়। এ কথা এর আগেই হপিছি। 
বাইরের বাতাস পেটে গেলে, পেটের যে ঞ্রুশপ হয়, 

তার কথা এখনও বলি নাই। বাইরের বাতাস পেটে 

কেমন করিয়া যায়। না গিলিয়া ফেলিলে বাইরের বাতাস 

পেটের ভিতর ষাইতে পারে না। এ পেট-ফাাপায় যে 

ঢেকুর উঠে, পেটের ভিতরকার বাতাস তাতেই বাহির 

হইয়! বায়। সে ঢেকুরের স্বাদও নাই-_গন্ধও নাই 

বলিলে হয়। | 

এর. আগেই বলিছি, পেট-কণাপা বাতশ্লোক্ষ-বিকারের 



৬৪৩৬ , পেট-ফীপার কারণ। 

একটা প্রধান লক্ষণ। বাতশ্লেম্ষ-বিকীরাকে ডাক্তরেরা 

টাইফয়িড্ ফীবর বলেন । ১৪১র পাতে বলিছি, রিমিটেণ্ট 

ফীবরের অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-দ্করের গোড়ায় ভাল চিকিৎসা 

নাহইলে, ব্যামো ভারি বাড়িয়া গেলে, শেষে রোগীর 

অবস্থা বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরের পোগীর অবস্থার সঙ্গে 

অনেক মেলে। এই: জন্যে, বাতশ্লেক্বিকারকে দেশী 

টাইফয়িভ্ ফীবর বলিতে পার । বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরে 

রোগীর অন্ত্রেরই দুর্দশা বেশী হয়; অন্ত্রের শ্রেম্া-ঝিল্লির 

অবস্থা যত খারাপ হয়, তত আর কোনও যন্ত্রের নয়। 

এই জন্যে, বিলিতি টাইফয়িড ফীবরকে ডাক্তরেরা এণ্ট- 

রিক ফীবর ( ইন্টেষ্টাইস্তাল ফীবর ) বলেন । এণ্টরিক 

ফীবরের ঠিক বাঙ্গালা আন্ত্রিক (অন্তর থেকে আন্তিক ) জ্বর । 

বাতশ্রেক্ববিকারেও অন্ত্রের ছুর্দশা যে খুবই হয়, পেট-নানা 

আর পেট-কফাাপাহই তার প্রাণ । এই জন্যে, বাতশ্রেক্স- 

বিকারকেও দেশী আন্তরিক জ্বর বলিতে পারা যায়। ছেলে- 

দের শক্ত রকম স্বল্লবিরাম-জ্বর ' আর বিলিতি টাইফযিভ্ 

ফীবর, এক বলিলেই হয়। ছেলেদের ও রকম স্বল্পবিরাম- 

ভ্বরকে ডাক্তরেরা ইনফ্যাণ্টাইল রিমিটেণ্ট ফীৰর বলেন। 

ইনফ্যান্টাইল রিমিটেণ্ট ফীধরের কথা এর পর বলিব। 

পেট ফাাপার কারণ ধর ত পেট-ফাপার কারণ 

মোটামুটি এক রকম বলিছি। যেকারণেই হোক্, অন্তের 

বল খাটো হইলেই পেট ফাপে। অস্ত্রের বল খাটো 

হওয়াও যা, পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও 

তাই। আবার পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও 



পেট-ফঁপা কেমন করিয়! ঠিক করিবে? ৬৪৭ 

ধা, অগ্নি মন্দ হওয়াও তাই। যা হজম না হয়, তাতেই 
পেট ফণপায়। এই জন্যে, শরীর যদি সুস্থ রাখিতে চাও, 

তবে যা খাইলে সহজে পরিপাক হয়, তাই খাবে। বান্লে 

বারে জোলাপ লইলে অন্ত্রের বল কমিয়া যায়। কাজে 

কাজেই, বারে বারে জোলাপ লওয়াও পেট-ফাপার আর 

একটী কারণ। মেয়েদের মুচ্ছণগত বাইতে পেউট-ফণাপে। 
এই জন্যে মেয়েদের মুচ্ছণগত বাই পেট-ফাপার আর 

একটা কারণ। মেয়েদের মুচ্ছণগত বাইকে ডাক্তরেরা 

হিষ্টিরিয়া বলেন, বৈগ্ভর! গুল্সবায়ু বলেন। বাইয়ের ভাল 
কথা বায়ু। ৃ 

'পেট-ফাপা কেমন করিয়। ঠিক করিবে পেটের ফাঁপ 

মেয়েরাও ঠিক করিতে পারে। পেট-ফণাপা ঠিক 

করিবার জন্যে, বেশী কিছু জানিবার দরকার নাই। 

রোগের নামেতেই রোগের পরিচয় । উদরী হইলে-_ 

পেটে জল হইলে পেট ডাগর হয়, পেট বড় হয়, পেট উচ 

হয়। পেট খুব ফাপিলেও পেট তেমনি ডাগর হয়ঃ তেমনি 
বড় হয়, তেমনি উচ হয়। তবেই কেমন করিয়া জানিবে, 

রোগীর উদরী হইয়াছে, কি পেট ফাাপিয়াছে ? উদরী- 

রোগীর পেটে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। পেট- 

ফণাপায় পেটে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। তাতেই 
বলিতেছি, পেট-ফণাপা রোগের নামেতেই রোগের পরিচয় । 

পেটের ভিতর বাতাস্. পোরা থাকিলেই, পেটে ঘা দিলে 

ফ্ণাপা শব্দ বাহির হয়। -বাতাস ছাড়া, পেটের ভিতন্র 
আর যাই কেন থাক ন1, পেটে ঘা দিলে ফাপা শব্দ বাহির 



৬৪৮: পেউ-ফীপার চিকিতসা । 

হয় না। এ ছাড়া, উদরী-রোগ্ীর 'পেট দু হাঁত দিয়া বেশ 
জুত বরাত করিয়া চাপিলে পেট দল মল করে। তার পর 

পেটের ফখাপ দেখিতে দেখিতে হইতে পারে-- হইয়াও 

থাকে ; কিন্ত্রু পেটে জল তত শীঘ্র হয় না, পেটে জল হইতে 

দেরি লাগে । 

তার পর এখন পেট-ফ'াপার চিকিত্সার কথা বলি। 

চিকিওসা--- সোজা স্ঁজি পেট-ফাপায় আমি যে 

অস্থদটা সর্ববদ1 ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া 

দিলাম । 

বাই কার্ধাণেট অব মোড়া "** ৩০ গ্রেন 

স্পিরিট ক্লোরোফত্ ০, ৮৪ ২ ডাম্ 

একের নশ্বর ব্রাণ্ডি ২৮০১ ৬ ডাব 

টিংচর কার্ডেমম.কো!. :.. 1 ৩ ড্রাম্ 
টিংতর জিঞ্জর ৮, --* ৬ ড্রাম্ 

ডিল্ ওয়াটর 2৮ '-* ৬ ওন্ন পুরাইয়! 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গ্রায়ে কাগজের ৬টা দাগ ক?টিয়া দেও? 
পেটের-ফাপ যতক্ষণ না বেশ সারিয়া যাবে, ২৩ ঘণ্ট! অন্তর 

এক এক দাগ এই অন্রদ খাবে। - অন্থদদ খাইবার আগে 
' শিশি বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। 

পেটের যে কোন ব্যামোই কেন হোক্ না, পথ্যের খুব 
ধরাধর না! করিলে গুদু অস্থদে কিছুই. হয় না। (৪৮২ 
8৮৫র পাতে পেটের-ব্যামোর, ' রোগীর পথ্য-_দ্েখ )। 
অসুদে হইবার মধ্যে কেরল একটী হয়। - অন্ুর্দ আর 



' মাস্তিক চিকিৎসকের ফথ। ।' ৬৪৯ 

চিকিগুনক, দুয়েরই উপয্'রোগীর 'অভক্তি হয়। অন্দে 

উপকার হইল না কেন,চিকিৎুসক্ক নিজে বদি বেশ তলিয়ে 

বুঝিতে না পারেন, আর রোগীকে তা বেশ করিয়া বুঝাইয়! 
দিতে “না পারেন , তবে -অস্তাদের উপর তারও অভক্তি 

হবে। অস্ুদের উপর চিকিৎসকের অভক্তি হইলেই তার 

কি, মক্ষিল। সে চিকিত্লকৈর যুক্তিও নাই-__গতিও নাই । 

যদি বল, চিকিৎসকের আবার গতি মুক্তি কি? কবোগীর 

আরোগ্য আর রোগীর কাছে ধশ পাওয়াই 'চিকিতসকের 

গতি মুক্তি । অনুষদের উপর যে সব চিকিশুসকের ভক্তিও 

নাই, বিশ্বাসও নাই, সে সব চিকিশুসককে আমি নাস্তিক 

চিকিত্সক বলি। বারা রোগ বেশ ঠাউরে উতিতে পারেন 
না--রোগ বুঝিয়া ঠিক ঠাউরে তার-মত উপযুক্ত অন্ুদ 
দিতে পারেন না ফল কথ ধারা ষোপ বুঝে কোপ 

মারিতে পারেন না, চিকিতসা করিতে গিয়। তারাই বারে 

বারে ঠকেন। এই বকম'করিয়া বারে বারে ঠকিয়া শেষে 

উারাই নাস্তিক হইব ঈড়ীন । ধন্ম পথে খাকয়া। যদি 

কেউ বারে বারে শোক. দুঃখ, ও কষ্ট পায়, "তবে ঈশ্বরের 

মহিমার উপর তার সন্দেহ জন্মে। চাই কি, শেষে" সে 

ঈশ্বর না মানিভেগ পারে । আপনার শোক, দুঃখ, কষ্টেরও 

নিদান (আদি-কারণ, ) আসল কারণ না বুঝিতে পারিয়া 

এ.ব্যক্তির নাস্তিক হওয়া আর বোগের উপর অস্থুদ খাটা- 

ইতে না] পারার নিদান বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসকের 

নাস্তিক হওয়া ছুই-ই সমান । 

উপরে মে অসুদটা লিখিয়া দিল1ম, শোজানুজি পেট- 



৬৫৬. সৌঁজাম্থজি পেট-ফীপার অন্ধ । 

_ফাঁপার সেটা খুব ভাল অন্থ্দ। পেটের কাঁমড়েরও সেটী 

বেশ অন্ুদদ। ডিল ওয়াটরের বদলে পেপরমিণ্ট ওয়া 
উর রিলে পেটের কামড় আরও শীত্র ভাল হয়। পেটের 

কামড়ের--পেট কামড়ানির বাড়াবাড়ি হইলে রোগীকে 
৪৮০র পাতের মর্চিয়া মিক্শ্চর খাইতে দিবে। মর্ষিয়া 

মিক্শ্চর খাওয়াইবার নিয়ম সেই পাতেই লেখা আছে। 

বলিতে গেলে, এই মরিয়া মিকৃশ্চরে না সারে, এমন 

যন্ত্রণাই নাই । ৫৮১--৫৮২র পাতে এ কথ! বলিছি। 

পেটের কামড়-_পেট কামড়ানি ভারি সাধারণ ব্যামো। 

ব্যামো খুব সাধারণ বলিয়া রোগী ভাতে. বড় কম কষ্ট পায় 

না। আতেই বলিতেছি, পেটের কামড়ের-_পেট কাম- 

ডানির অস্থদ্র সকলেরই জানিয়া রাখা! উচিত। 

অন্থদের দোকানে-_ডিস্পেন্সরিতে আদার এক রকম 

আরোক বিক্রি হয়। ডাক্তরেরা দে আরোককে এস্ন্দে 

অব জিঞ্জর বলেন। খুব গরম জলের সঙ্গে আদ্দার সেই 

আরোক খাইলে সোজাসুজি পেট-ফীপা ভাল হয়। খুৰ 

গরম জলের স্যঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডিও খাইলে সোজান্ৃজি 

পেট-ফীপা সারে । ব্রাণ্ডির সঙ্গে. যে জল খাবে, তা খুব 
গরম গরম খাওয়া চাই। জল যত গরম হবে, ততই ভাল। 

তাই বলিয়! বেশী গরম জল খাইয়া যেন মুখ'বুক পোড়াইয়। 

ফেলিও না। আধার আরক (€ এসেন্স অব জিগ্রর) এক 

এক বারে ২০ ।.২৫ ফোটা করিয়া! খাবে। . একের নম্বর 
ব্রাণ্ড এক এক বারে এক ডাামও খাইতে পার-__ছু ডামও 

খাইতে পার। গরম জলের মাত্র এক ছটাকের বেশী নয়। 



বাড়াবাড়ি পেট-ফাঁপার অস্ুদ । ৬৫১ 

সোজা-স্জি পেট-ফাপার চিকিতসার কথা ঘলিলাম। 

পেট-ফাঁপার যদি বাড়াবাড়ি হয় আর রোগীর তাতে 

ভারি কষ্ট হইয়া উঠে, তবে নীচে যে অস্ুদটী লিখিয়া 

দিলাম, দেরি না করিয়। তাকে সেই অস্তুদটী খাইতে 

দিবে। ৬ 

কার্ধণেট অব ম্যাগ্নীশিয়া -*. ৮০ গ্রেন। 

লিকুইড একট্রাক্ট অব ওপিয়ম্ 1 ৩০ মিনিম্ | 

সলফিয়ুরিক ঈথর *-- --, ৩ ড্রাম। 

পেপরমিন্ট ওয়ার. --. "৬ ওঁন্স পুরাইয়া | 
একত্র মিশাইরা একটা শিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ৪ট1 দাগ কাটিয়া দেও। যত- 

ক্ষণ পেটের ফাঁপ আর যাতনা থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এক 

এক দাগ এই অন্ুদ নিয়ম করিয়া খাইতে দিবে । এ ছাড়! 

আধ ছটাক (এক ওন্ন) ডিলওয়াটরের সঙ্গে ৪ ফোটা 

করিয়া ক্যাজুপট অইল (ভূর্পাত্রের হেল ) ঘণ্টায় ঘণ্টায় 

খাইতে দিবে । ক্যাজুপট অইল পেট-ফাঁপার ভারি চমৎ- 

কার অস্্দ। ক্যাজুপট অইলে পেট-ফাঁপা যত শীঘ্র সারে, 

তত আর কিছুতেই নয়। ক্যাভূপট অইল শুদু'পেট-ফাঁপার 
অস্থদ নয়; আরও অনেক রোগের অনস্ুুদ। মেটিরিয়া 

মেডিকায় সে সব কথা বলিব। 

এই ছুই অন্দে যদি পেট-ফাপা তড়ি ঘড়ি কমিয়া 

যায় ত ভালই। নৈলে, নীচে যে অন্থুদটা লিখিজা . 

দিলাম, রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে তা পিচকিরি করিয়া 

দিবে। 



৩৫২ ক্যাষ্টর অইল,তাপিণ,হিঙের আরোক পিচকিরি করিবার কথা। 

ক্যা্টর অইল *, ৮. ২ওম্স। 

তাপিণ তেল -*৭ *০, ১ ওন্ন। 

টিতচর ফ্ল্যাসাফিটিডা (হিঙের আরোক ) ৪ ড্বাম। 

সাবানের জল '*" .ত ৩ পোআ৷। 

একত্র মিশাইয়। রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্কিরি করিয়া দেও । 

হাতে সয়, পোআ তিনেক আন্দাজ এমন গরম জল 

একটা মালশায় করিয়া লও । তার পর, সাবান দিয়া হাত 

ধুইবার, আগে জল দিয়া ছু হাতে করিয়া সাবান যে রকম 
ফেণায়,ঞ*্মালশার জলেও বারে বারে সেই রকম করিয়া 

সাবান ফেণাও, আর সেই জলে হাত ধোও। মালশার 

জল যত ক্ষণ না ঠিক সাবান-গোল৷ জলের মত শাদা, ঘন, 

আটা আটা, আর ফেণা-ফেণা না! হবে, ততক্ষণ এ রকম 

করিয়া সাবান গুলিবে। তার পর, ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, 

আর হিডের আরক মালশ্শার সাবান-গোলা জলে ঢালিয়া 

দিবে। শেষে মালশার সব জুল খানি প্িচ্কিরি করিয়া 

রোগীর গুহ্যদ্বারের ভিতর চালাইয়। দিবে । কেমন করিয়া 

প্চ্কিরি করিতে হয়, পিচ্কিরির জল তখনই তখনই 

বাহির হইয়া ন] আসে, তার জন্যে কি ফিকির বা উপায় 

করিতে হয়, ৪৬৯--৪৭০র পাতে সে সব বেশ করিয়া 

বলিছি। 

জুত বরাত করিয়া রোগীর অন্ত্রের ভিতর পিচ.কিরির 

জলটা বদি আট ঘণ্টা খানেক রাখিয়া দিতে পার, তবে এক 
বারকার 'পিচকিরিতেই রোগীর অদ্দেক পেট-ফাঁপা সারিয়া 

যাযর়। পিচকিরির জল যত জোরে আর শব্ধ করিয়া বাহির 



পেট-ফীপার বাড়াবাঁড়িতে পিচ্কিরিই রোগীর জীবন । ৬৫৩ 

হইয়া! আসিবে, রোগীর পেটের ফাঁপও তত কমিয়া যালে। 
পিচকিরির জল জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির ,হইয়! 

আসে কেন $ অন্ত্রের ভিতরকার গ্যাসই বল, আর বাতা- 

সই বল, তেজে বাহির হইয়া' আসে বলিয়া পিচকিরির 

জলও জোরে আর শব্দ করিয়া বাহিন্ন হইয়া] আসে । .পেট- 

ফাপার' বাড়াবড়ি হইলে পিচকিরিতে তা যত শীত্ব কমিয়। 

যায় তত আর কিছুতেই নয়। ফল কথা, পেট-ফাঁপার 

বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষা! করিবার যেমন 

উপায় পিচকিরি, তেমন উপায় আর নাই। করবার পিচ 

কিরি করিলে পেটের ফাপ একবারে যাবে, আগে থাকিতে 

তা কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই জন্যে, 

পেটের-ফাপ যে কয় দিন থাকিবে, রোজ দু বার হোক্, 

তিন বার হোক্, সাবানের জলের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল, 

তার্পিণ আর হিডঙের আরক রোগীর গুহাদ্ধারের মধ্যে এ 

রকম করিয়া পিচকিরি কবুবে। অনেক জায়গায় রোজ 

এক বারের বেশী পিচকিরি দিতে হয় না। পিচকিরি কয় 

বার দিতে হবে; রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তুমি তাঠিক করিয় 

লইবে। পেট-ফাপার বাড়াবাড়ি দেখিলে পিচকিরি দিয়! 

তখনই পেটের.ফাপ কমাইয়া দ্রিবে। পিচকিরির কলটা 

বিগড়ে গিয়াছে তাপিনও নাই _হিডের আরোকও নাই. 

সাবান যে টুকু ছিল, কাল তা ফুরাইয়া গিয়াছে-_ কাল 

পিচকিরি দিবার চেষ্টা দেখিব, আজ খাবার অন্দ দিয়া 

দেখি, পেটের ফাপ কমে কি না--এ বকম করিয়া ভাবিয়া 

যেন রোগীর জীবনে জলাগ্তলি দিও না। ঠিক এই রকম 



৬৫৪পেট-ফাঁপার বাঁড়াবাঁড়িতে পিচ্কিরি না৷ দিয়া চিকিৎসকের বিপদ 

ভাবিয়া আর ঠিক এই রকম কাজ করিয়া অনেক মহাশয় 

অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া- 

ছেন। পিচকিরি দিবার কোনও উপায় নাই ভাবিয়া, 

খাবার অস্থদের ব্যবস্থা করিয়া ভাক্তর মহাশয় সন্ধ্যার 

সময় বাড়ী গেলেন। রাত্রি ছুপরের আগে থেকেই 

রোগীর নিশ্বাসট! জোরে জোরে পড়িতে লাগিল । নিশা 

সের জোর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর মেয়ের! 

কাদাকাটি আরম্ভ করিল। এত রাত্রে লোক পাঠানর 

কম্ম নয় ভাবিয়া বাড়ীর কর্তা নিজেই ডাক্তরের কাছে 

দৌড়িলেন। .ডাক্তর খবর পাইয়া এক ছুটেই তার সঙ্গে 

ছুটিলেন। গিয়া! দেখেন রোগীর শ্বাস হইয়াছে । তাই ত 

পেট-কঁ।পার বাড়াবাড়ি হইলে এতদুর হয়, তা ত জানিতাম 

না। আমি ত সন্ধ্যার সময় দেখিয়া গিইছি, রোগীর আর 

কোনও উপসর্গ ছিল না। তবে ত শুদ্ধ পেট-ফণপারই 

বাড়াবাড়ী হইলে রোগী মরে £ আজ আমার জ্ন্বান হইল । 

সন্ধ্যার সময় যখন পেট ফাাপার বাড়াবাড়ি দেখিছিলাম, 
তখন গুছু খাবার অস্থুদের ব্যবস্থা না করিয়া বদি পিচ্কিরি 

দিতাম, তা হইলে বোধ করি আজ রাত্রে রোগীর এ অবস্থ! 
কখনই হইত না, আমাকেও এ বিষম লজ্জায় পড়িতে 

হইত না_এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত অপ্রতিভ 

ভাবে তিনি রোগীর আত্মীয় স্বজনের দিকে ফ্যাল্ ক্যাল্ 
করিয়া চাইতে লাগিলেন। কি অছিলার়__কি বলিয়! 
রোগীর কাছ থেকে উঠিয়া যাইবেন, কেবল তাই ভাবিতে 

লাগিলেন। শেষে গলা খাকা দিয়া থুত্র ফেলিবার অছিলায় 



পেটের খুব বেশী ফঁপ হইলে রোগীর শ্বাঁস হয় কেন? ৬৫৫ 

বাইরে উঠিগ্লা গেলেন । এখন ত পলাইয়া বাঁচি, তার 

পর কাল্ সকালে বা হয় বলিব, কি শুনিব। 

পেটের খুব বেশী ফাঁপ হইলে রোগীর শ্বাস হয় কেন? 

রোগীর নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় কেন ? কেন, তা 

ৰলি। বুকের খোল আর পেটের খোল, এই ছুই 

খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পার্দা আছে । সেই 

পর্দাকে ডাক্তরের] ভায়াফাষ্ বলেন। ভায়াফায়ের কথা 

৪২৩র পাতে বলিছি। ফি নিশ্বাসসে বাউরের বাতাস 

ফুক্কোর ভিতর যায়, আর ফুক্কো ভচ়ী ফ্াপিয়। একবারে 

প্রকাগু হয়। এই প্রকাণ্ড ছুটী ফুহ্হোর জন্যে বুকের খোল 

বড হওয়ার দরকার । এ দিকে বিধাতার আবার এমনি 

কল যে..বুকের-খোল বড় হওয়ার যে দরকার হয়. সেই 
অমনি ভায়াজ্াম্ নীচের দিকে লামিয়া পড়ে । ডায়াফাম্ 

মীচের দ্রিকে 'নাঙগিয়া গেলে, বুকের খোলের ভিতর ঢের 

জায়গা হয়। কাজেই, ঝ্াতাস-পোরা প্রকাণ্ড দুই ফুক্কোর 
জন্যে জায়গার অনাটন হয় না। তার পর যে নিশ্বাস 

ফেলি, সেই অমনি ফুক্ধোর ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া 

খায়; আর ফুক্ষো তুটী একবারে ছোট হইয়া যায়। এ 

রকম ছোট দুটী ফুক্কোর জন্যে বুকের খোলও ছোট হও- 

যার দরকার । বুকের খোল ছোট হওয়ার যে দরকার 

হয়, মেই ,অমনি ভায়াফ্ণাম্ উপব দিকে উঠিয়া যায় 

ডায়াফ,াম্ উপর দিকে উঠিয়া গেলে, বুকের. খোলের 

ভিতরকার জায়গ! চের কমিয়া যায়। আমরা যত বার 

নিশ্বাপ লই, তত বারই ডায়াফ.াম্ এই রকম করিয়া নীচের 
১৫ 



মি 

৬৫৬ পেটের ফাঁপ খুব বেশী হইলে শ্বাস হনব কেন ? 

দিকে নামিয়া পড়ে । আর যতবার নিশ্বাস ফেলি, তত্ত 

বারই ডায়াফাম্ এই রকম করিয়া উপর দিকে উঠিয়া 
যায়। রোগীর প্টে ফাপিয়া ঢাক হুইয়াছে। ভিতরে 
বাতাস জমিয়া পেট ( পাকস্থলী ) আর অন্তর এভ ফুলিয়াছে 

যে, ডায়াফ,াম্কে উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। এখন 

এক বার ভাবিয়া দেখ, রোগীর নিশ্বাস লইবার কেমন 

স্ববিধা! ডায়াফাম্ই বা নীচের দিকে কেমন করিয়া 

নামে ? বুকের খোলই বা কেমন করিয়া ভাগর হয়? 

বাতাস-পোর! ফুক্কোরই বা কেমন করিয়া জায়গা হয় ? 

জায়গার অনাটনে ফুক্কো মোটে গা মেলাতেই পারে না! 

তার ভিতর বাতাস ষাবে 'কেমন করিয়া? কাজেই, 

রোগীর শ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘন ঘন নিশ্বাস 

ফেলাকে ভাল কথায় শ্বাস বলে। যে কারণেই হোক্, 

সহজ বেলার মত পুর নিশ্বাস লইবার কোন রকম ব্যাঘাত 

ঘটিলেই ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে. হয়। ফি নিশ্বাসে ফুক্তোর 

ভিতর বাতাস যত কম যাবে, নিশ্বাসও তত ঘন ঘন 

গড়িবে। পুর নিশ্বাস লইতে না পারিয়া, সেই ক্ষতি 

পুরাইবারই জন্যে যেন রোগী অত ঘন ঘন নিশ্বাস লয়। 
খুব হিসাব করিয়া ঠাউরে দেখিলে, ফলে তাই-ই বটে। 

তবেই দেখ, খুব শক্ত রোগীর পেট-ফণাপার বাড়াৰাড়ি 

হইলে তার শ্বান হইতেও বিস্তর ক্ষণ লাগে না, মরিতেও 
বিস্তর ক্ষণ লাগে না। 

কচি স্েলেদের পেট-ফাপার বাড়া! বাড়ি হইয়াছে 

কি, অমনি শ্বাস হইয়াছে । পেট ফা'পিলে কচি ছেলে 



ছেলেদের বাড়াবাড়ি পেট-ফাঁপার অস্থ্দ । ৬৫৭ 

নেক জায়গায় দেখিতে দেখিতে মারা যায়| ছেলে 

ঘত কচি, তার পেট-ফাপার তত ভয়। এ কথা এর 

আগেই-বলিছি। ছেলেদের পেট-ফণাপা, পেটের কামড়, 

পেট-ফাপার দরুণ পেট ব্যথা আর হিক্কি-_-এ স্ব অন্বস্তির 

যেমন অস্থদ ডিল্ওয়াটর, তেমন আন্থদ আর নাই। 
ছেলেদের লল্প সল্প পেট-ফাণাপা শুদু 'ডিল্-ওয়াটরেই সারে। 

ছোট ঝিনুকের এক বিন্ুক করিয়া ডিল্-ওয়াটর মাঝে 

মাঝে খাওয়াইলে ছেলেদের সোজাস্থজি পেট-ফাপা শীঘ্রই 

সারিয়া যায়। তাদ্দের পেট কফাপার একটু বাড়াবাড়ি 

হইলে, নীচে ষে অন্থদটী লিখিয়া দিলাম, সে অন্ুদটী আমি 

সর্বদাই ব্যরহার করিয়া থাকি। 

কার্বনেট অব্ ম্যার্মীশিয়া ..- ১০১২ শ্রেন 

স্পিরিট ক্লোরোফর্মম *০* *** ১২ মিনিষ্ 

টিংচর কার্ডেমম্ কো --ু *** ১৮ মিনিম্ 
সিরপ্ জিঞ্জর টা ও রর ৩৬ মিনিম্ 

ডিল-ওয়াটর 2 22 ত ০০০ ১** ১২ (দেড় ওক্দ) 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২ট। দাগ কাটিয়া দেও । যত 

ক্ষণ পেটের ফপ থাকিবে, ছু ঘণ্টা অন্তর এক এক 

দাগ এই অন্ুদদ খাওয়াইবে। এখানে যে মাত্রায় অনু 

লিখিয়া দিলাম, এক. ব্ধরের ছেলের পক্ষে সে মাত্র! 

জানিবে। এক বছরের ছেলে অস্থদের মাত্রা জানা 
থাকিলে, ছেলের বয়স বুঝিয়া অন্ুদ্দের মাত্রা ঠিক্ কর! 
শক্ত নয় । রা 



৬৫৮ ব্রাণ্ডি আর ক্বারোম্যার্টিক স্পিরিট অব্ ক্্যামোনিয়া। 

এই অন্তদে যদি পেটের ফ্ণাপ তড়ি ঘড়ি কমিয়া যায় 

ত ভালই ; নৈলে, ৬৫২র পাতে 'পিচ্কিরির য়ে অন্দ 

লিখিয়া দিইডছি, কাচের পিচকিরিতে করিয়া সেই অস্দ 

ছেলেব গুহাদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে । সেখানে পিচ. 

কিরির অস্থদ পুর মাত্রায় 'লিখিয়া দিইচি। নিশ বরে 

পুর মাত্রা; এই হিসাব করিয়া ছেলের বয়স বুঝিয়া পিচ. 

কিরির অন্থদের ও. মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে। সেখানে 

পিচ্কিরি দিবার যেনিয়ন আর বে জুত বরাত লিখিষা 
দিইছি, এখানেও পিচকিরি দিবার সেই নিয়ম আর সেই 

জুত বরাত জানিবে। 

পেট-্ফীপার বাড়াবাড়িতে যে ছেলে মর-ময় হইয়াছে, 

পিচকিরি দিয়া সে ছেলেকেও চাইতে পারা ষায়। সে 

রকম মর-মর ছেলে অনেক জায়গায় বাচানও গিয়াছে । 

ফল কথা, ছেলেরই বা কি,.বুড়োরই বা কি. আর জ্োআ- 

. নেরই বাকি, পেট ফাপার বাড়াবাড়ি হইলে, পিচ.কিরি 

দিতে কখনও ভুলিও না; / পিচ্কিরি দিতে কখনও ইতঃ 

স্ততও করিও না। এ্রাড়া, যদি দেখ যে. ছেলে বড়. 

দুর্ববল হইয়াছে আর নেতিয়ে পড়িয়াছে, ভাবে দশ 'পোনর 

মিনিট অন্তর ডিল্- ওয়াটরের, সঙ্গে ভিন চারি ফাঁটী-করিক়ী 

একের নম্র ত্রাণ্ডি খাওয়াইবে | এক বভফের ছেলেকে 

এক এক বারে চারি” পাচ সি সির হি দিতে 

পার। 2 রি 

: ফল্যারোপ্যাটিক স্পিরিট অবৃ য্যামোনিয়াও” ছেলৈদেরও 

পেট-ফখাপার আর একটী ভাল অসুদ। এই 'জগ্ঘে, খুব 



 পেট-ফীপান্ব কখন ও/জোলাপ দিও.লা। . - ৬৫৯, 

দুর্বল ছেলেদের পেট-ফঠাপায় জ্রাণ্ডির সঙ্গে দু এক ফোটা 

করিয়া ক্্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব্ য্যামোনির! খাওয়াইলে 

আরও উপকার হয়। ছেলেদের পেট-ফণাপার. দরুণ পেট- 

ব্যথা, য্্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব র্যামোনিয়ায় যেমন 

শীঘ্র সারে, তেমন আর কিছুতেই নয় । | 

হিউও ছেলেদের পেট-ফশাপার*খুব ভাল অস্তদ। ১০ 

ওন্ন জলে ১ ডাম টিংচর ফল্যাসাফিটিডা (হিডের আরক ) 

দিয়া চাচামচৈর এক চামচ করিয়া সেই অস্থদ ঘণ্টায় 

ঘণ্টায় খাওয়াইলে ছেলেদের পেউ.ফা'বপা খুব শীহ্ব সারিয় 

যায়। এ অস্থদ ছেলেরা বেশ খায়। 

ছেলেরই বা কফি, বুড়োরই বা কি, আর জোআনেরই 

বা কি, পেট-ফশাপায় কখনও জোলাপ দিও না। জোলাপে 

পেট-ফাপা বাড়ে বই কমে না। পেট-ফাাপায় জ্োলা- 

পের-অন্থ্দ খাওয়ান ভাল নয়$ জোলাপের অস্থদ এ রকম 

করিস্বাপিচকিরি করিয়া দেওয়া ভাল। 

তার পর বাতশ্রেক্খবিকারে রোগীর পেট-ফাপায় 

চিকিৎসার কথ! বলি। রোগীর পেট-ফাাপিয়! ঢাক হই- 

যাছে, মাঝে মাঝে, তার এমনি “দুর্গন্ধ বাঘু সরিতেছে যে, 

তার কাছে ত্িষ্ঠন ভার। এ ছাড়া, বাতশ্রেক্বিকারে 

রোগীর যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, সে অবস্থা ত উপস্থিতই 

আছে। এখন তার কি রকম চিকিৎসা করিবে ? এখন 

তাকে কি অহুদ দিবে? বাতশ্রেত্ব-বিকারের এ রকম 

রোগীকে অমি যে সব অস্থদ দিয়া থাকি, নীচে তা. লিখিয়! 
দিলাম। | 



৬৬ তার্পিণ বাতঙ্নেম্স-বিকারের অন্ুদ নয়, রোগীর জীবন. ।.. 

(১) খাবার অসম । 

কার্বাপেট অব ক্যামোনিয়া -** ১ড্বাম। 

ম্পিরিট ক্লোরোফন্্ী ০১, ৪ ভ্বাম। 
একের নম্বর ব্রাপ্ডি *** -: ৩ ওঁন্ন। 

টিংচর কার্ডেমম কো *** 1 ৬ ডাম। 

টিংচর জিঞ্জর 2 ০০ জজাম। 

ডিল্ ওয়াটর '-" ৯২ ওন্প পুরাইয়া 
. একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। বত 

ক্ষণ পেটের-ফশাপ থাকিবে, ছু ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ 

এই অস্ুদ খাইতে দিবে । এই অগ্চদের সঙ্গে (১৯) দশ 

ফোটা করিয়া তার্পিণও ছু ঘণ্টা অন্তর দিবে । জ্বরের সঙ্গে 

পেটের-ফশপ থাকিলে, তার্পিণে যেমন উপকার হয়, তেমন 

আর কোনও অন্থদে নয়। , এ ছাড়া, বাতণ্নেপ্র-বিকারের 

তার্পিণ একটী খুব ভাল অন্থদ। হ্যল্পবিরাম-জ্বর (লিমি- 

টেণ্ট ফীবর ) খুব শক্ত হইয়া দাড়াইলে রোগীর যে অবস্থ। 

হয়, যে অবস্থা দেখিয়া ডাক্তর মহাশয়েরা বলেন রোগীর 

টাইফয়িড ফীরর হইয়াছে, ভার্পিণ সে. অবস্থার যেমল 

অন্থাদ, তেমন অস্রদদ. আর দুটী আছে কি না, বলিতে পারি 

না। বাতশ্লেক্বিকারে তার্পিণ দিবার কথা মেটিরিয়া 

মেড়িকায় ভাল করিয়া বলিব। এখানে মোটামুটি ক্ানিয়া 

রাখ, তার্পিন-বাতগ্লেত্ব-বিকারের অস্থদ নয়, রোগীর জীবন। 

বাতক্লোক্স-বিকারে জুত বরাত করিয়া তার্পিণ দিতে পারিলে, 

খুব খারাপ রোগী বেজায় হইতে পারে না। 



বাঁ্লেশ্টবিকারের ফোগীকে বা্জাইবার প্রধান উপার পিচ্কিরি। ৬৬১ 

(২) পিচ্কিরির অনু 1 

৬৫২ পাতে পিচ্কিরির যে অসদ লিখিয়া দিইছি, 

সেই অন্থু্দ রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচকিরি করিয়া 

দিবে । সেখানে পিচ.কিরি দিবার যে নিয়ম আর যে জুত 

বরাত লিখিয়া দিইছি, এখানেও পিচ.কিরি দিবার সেই 
নিয়ম আর সেই জুত বরাত জানিবে। রোজ সকালে 

একবার আর সন্ধার আগে এক ৰার, নিয়ম করিয়া পিচ. 

কিরি দিবে । যত দিন পেটের দোষ নির্দোষ হইয়া না 

সারিবে) তত-দ্রিন নিয়ম করিয়া পিচ.কিরি দেওয়া চাই। 
বাতশ্লেক্স-বিকারে রোগীর পেটের দোষই চিকিতুসককে 

এক বারে হুক্চকিয়ে দেয়। পেটের দোষ শুধরে দিতে 

না পারিলে বাতশ্লেক্ববিকারের রোগী ভাল করিতে পারা 
ঘায় না। পেটের দ্নোষ কাকে বল? পেটেরদোষকি? 

পেটের, ফাপকে পেটের দড্বোষ বলি। পেট-নাবাকে 

পেটের দোষ বলি। ছিডিক্ ছিড়িক করিয়া বারে বারে 

পাঁতলা দুর্গন্ধ বাহো হওয়াকে পেটের দোষ বলি। খুব 

দুর্গন্ধ বায়ু সরাকে পেটের দোষ বলি। খুব দুর্গন্ধ গুটলে 

মল বাহো হওয়াকে পেটের দোষ বলি। রক্ষম বি রকম 

রং বি.রভের বাহো হওয়াফে পেটের দোষ বলি। আবার 
বাহে না হওয়াকেও পেটের দোষ বলি। মোটামুটি ধর; 

ত, বাতশ্লেক্-বিকারে পেটের দোষ এই কয় রকমই সচ- 

রাচর দেখিতে. পাওয়া 'বায়। আমি দেখিডি, ক্যাষ্টর 
অইল, তার্পিণ, হিতের আরক, আর সাবানের জলের পিচ.- 

কিরিতে সব রকম পেটের দোষই ধেশ দারে। পেটের 



৬৬২ পাড়াগীয়ে পিচ্কিরির ব্যঘহার খুবই 'কম-_মাই বলিবেও হয্। 

ফাপ গেলে, আর মলের আকার প্রকার রং আর গন্ধ 

সহজ 'মলের মত হুইলে, তবে পিচকিরি' €ওয়া .. বন্ধ 

করিবে । বাতগশ্লেক্স-বিকারের রোগীর মধ রকম ..পেটের 

দোবই . পিচকিরিতে সারে। ভাতেই বলি, ' বাতহ্লোক্- 

বিকাঁরের রোগীকে বাচাইবার প্রধান উপায়ই পিচ.কিরি । 

এমন উপায় যেন হেলা করিয়া হারাইও না। ক্যযাষ্টর 
অইল, তার্সিণ, হিডের আরক, সান আর ' পিচ.কিরির 

বাঝ্স--এই 'কয়টা জিনিষ যদি ঘর কিয়া, র।বিতে পার, 
আর সনয়.মত নিয়ম করিয়া সেই সব জিনিষ ব্যবহার 

করিতে পার, তবে বাতগ্লেক্ষ বিকারের রোগীর চিকিৎসায় 

তুমি কখনও অপ্রতিভ হইবে না। | 

পাড়ার্গায়ে পিচকিরির ব্যবহারটা খুবই কম--নাই 

বলিলেও হয়। গৃহস্থদের কথা দূরে থাক পিচ.কিরির 

নামে পাড়ার্গায়ের ডাক্তর কবিরাজরাও ভয় পান? এ 

রকম তয়ের কারণ আরকিছুই না। পিচ.ক্িরির ব্যবহার 

পিচ কিরির দোয় গুণ, তাদের জানা নাই বলিয়াই তীরা 

ভয় পান। কুইনাইন আমাদের: দেশে যখন বেশ চলিত 

হয় নাই, তখন ভ্বরের রোগীকে কুইমাইন : দিতে . চিকিত- 

সকেরাও ভয় পাইতেন। এখন সেই কুইনাইন :দিতে 

মেয়েরাও রয় না! জিনিষের ব্যবহার জানা থাকায় 

এভ গুণ!" গায়ের তাত খাকিতে রোগীকে কুইনাইন দিতে 

এখন, বড় খড় ডাক্তরেরাও ভয় পান।.ছুটুলে ভাক্তরদের 
ভ কথাই 'নাই। 'কিন্ত্ু গায়ের তাত বাকিতে কুইনাইন্ 

দেওয়াই ম্ব্পবিরামভ্র (রিমিটেপ্টফীবর)থেকে রোগীকে 



হ্বাপ-কাশে-বেশী মাত্রার রেলাভনা। : » ৬৬৩ 

বাচাইবার এক মাত্র উপায়--গায়ে গায়ে, পাড়ায় পাড়ায়, 

ঘরে ঘরে বখন সকলেই এ জানিতে পারিবে, তখন গায়ের 
তাত থাকিতে কুইনাইন দিতে: মেয়েরাও ভগ পাবে না। 

হাপ-কাশের পোগীর হাপ চাগাইলে এক. ওন্ন (আধ ছটাক) 

ডিল্্-ওয়াটরের সঙ্গে ১৭ গ্রেন আঙ্কোডাইড অব "প-টা- 

পিয়ম্ আধ ড্রাম সল্ফিয়ুরিক ঈথর, আর আধ ড্রাম টিংচর 

বেলাডনা খাওয়াইয়। দ্দিলে, প্রান তখনই তখনই তার হাপ 

থামিয়া যায়। বিনি.এ অহুদেয় ব্যবহার জানেন- যিনি 

এ অনস্ুদ ব্যবহার করিস! দেখিয়াছেন, হাপ-কাশের রোগীর 

ইপ চাগাইলে তিনি তাকে এ অন্তুদ দিতে কখনও ভয় 

পান না কখনও ইতস্ততও করেন না। কিন্ত ধারা এ 

অন্থদের ব্যবহার জানেন নাঃ টিংচর বেলাডন্ার মাত্রা 

দেখিয়াই তানের মাথা ঘুরিয়া'যায়। .এ রকম প্রেস্কুপশন্ 
(ব্যবস্থা পত্র) তদের ছাতে পড়িল, তারা অমনি বলিয়া 

বসেন, প্রেস্কপশন্ লিখিতে -ডান্তর মহাশয় ভুল রুরি- 

য়াছেন। কি সর্বনাশ! টিংচর বেলাডনার মাত্রা 'আধ 
ভাাাম! আমি.ত ভরসা করিয়া, রোগীকে এ অস্থদ খাওয়া 

ইত্ভে বলিতে পারি,লা- 1” আমার 'বেশ মন আছে, মাস 

পাচ.ছয় হইল, :আমাদের দেশের এক জন গথ্য মান্য 

€লাকের -পৌঠত্রর” কোস্ঠবন্ধ. হইছিল। শিশুর বয়স 
তখন ছু মাসের বেশী লয় ।: ছেলে আজ চারি দিন বাহে 
বায়নাই । মাঝেমাঝে, থেকে থেকে চমকে উঠিতেছে, 

আর.চীৎুকার-করিতেছে । :হেলের যে রকম ভার গতিক 
দেখিতেছি, বোধ করি, শীত্ঘই তার- সড়ক হতে । .পিতা- 



৬৬৪ একী শিল্তর কোটটবন্ধে পিচ্কিরি দিবার প্রস্তাবে গৃহস্থের ভর 

মহের মুখে পৌত্রের অস্থখের এই রকম. পরিচয় পাইয়া, 
আমি ব্রোমাইড অব পোটাপিয়ম্ খাওয়াইতে বলিলাম । 

আর পিচ্কিরি দিয়া বাছো করাইয়া দিতে বলিলাম । পিচ্- 

কিরির নাম করিতেই তিনি যেন একবারে আত্কে উঠি- 

লেন। কি সর্ববগাশ! অত টুকু ছেলেকে কি পিচ.কিরি 

দেওয়া যায়! পি5কিরির জল ধদি বাহির হইয়া না আসে, 

তবেই ' ত বিপদ । পিচ.কিরি দিবার সময়, হয় ত, ছেলে 

কাদিয়াই পারা হবে। পিচকিরি লইতে যে কষ্ট হয়, 

অতটুকু ছেলে সে কষ্ট সৈতে পারিবে তত? কথায় কথা 

বাড়ে গমন তর সন্ভান বুড়োর অজ্ঞানের মত কথার 

উত্তর দেওয়া সোজা নয় ভাবিয়া, তাকে বলিলাম, আপ- 

নার কোনও চিন্তা নাই! আমি পিচংকিরি দিয়া! এখনই 

ছেলের বাহে করাইয়া দ্দিতেছি। এই বলিয়া, ছটাক 

খানেক গরম জলে. 'বেশ করিয়া সাবান গুলিলাম। সেই 

সাধান-গোলা জলে ডাম খানেক অলিব অইল ( হ্যইট 

অইল ) ঢালিয়! দিলাম। ঘরে ক্যান্টর অইল ছিল ন! 

বলিয়া তার বদলে স্থুইট অইল দ্দিইছিলাম। তার পর, . 

কাচের পিচকিরিতে করিয়া সেই খানি সব তার গুহ- 

হারের মধ্যে চালাইয়া দ্রিলাম। পিচবকিরির জল তখনই 

তখনই বাহির হইয়া না. আসে, এই জন্তে, ম্যাকড়ার প,টুলি 

দিয়া ছেলের গুহ্ঘার খানিক ক্ষণ চাপিয়। রাখিলাম। 

শিশু বখন খুব বেগ দিতে লাগিল, তখনই তার. গুহযদ্বার 

থেকে . স্যাক্ড়ার পুলি সরাইয়। লইলাম। ম্যাক্ষডার 

পটুলি ধে সরাইয়া লইলাম, দেই অমনি পিচ্কিরির জল 



 পিচ্কিরির প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া গৃহস্থের আনন্দ । ৬৬৫ 

যেন পিচ্কিরি দিয়া বাহির হইয়! আসিল । পিচ.কিরির 

জলের সঙ্গে রাডাস আর গুটুলে মল বাহির হইয়া! আসিল । 
তার পর সহজ মলও খানিক নির্গভ হইল । বাহো হইয়া 
গেলেই ছেলে চোক মেলিল আর সহজ বেলার মত চাইতে 

লাগিল। পিচ্কিরির এমন প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, আর 

পৌত্রকে চোক মেলিতে দেখিয়া, পিতামহের- তখন কথা 

ফুটিল। পিচ্কিরি দেওয়া এমন সহজ ব্যাপার- আর 

পিচ্কিরির এমন প্রত্যক্ষ ফল--এ আমার ধারণাই ছিল 

না। আগে আমি পিচকিরির নামেতেই ভয় পাইতাম। 

আজি আমার সে ভয় ঘুচিয়া গেল। তার পর পিতামহের 
মুখ এই রকম খুসি-খুসি দেখিয়া আমি বিদায় হইলাম। 

তাতেই বলিতেছি, পিচকিরির ব্যবহার, পিচকিরির দো 
গুণ, জানা নাই বলিয়াট পাড়ার্গ।য়ের ডাক্তরেরা পিচকিরিতে 

এত ভয় করেন। * 

বাতাশ্লেক্স-বিকারে রেখগীর চিকিতসা করিতে তোমাকে 

ডাকিল। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর পেট ফণাপিয়া চাক 

হইয়াছে । .তুমি পিচ্কিরি দিয়া বাসে করাইতে চাহিলে। 
এমন দুর্ববল রোগীকে কি পিছকিরি দেওয়া যায়? এমন 
দুর্বল রোগীকে পিচ্কিরি দিতে বলিতে আমাদের ভরস! 
হয় না। খাবার অন্ুদের সঙ্গে এমন কোনও অস্তদ যোগ 

করিয়া দিন, যাতে রোগীর ছু একবার “খালসা দাস্ হয়। 

রোগীর আর্য স্বজনেরা এ রকম অন্মুরোধ করিলে. তুমি 
নি করিবে ? তাদের নান শুনিবে, না আপনার 

পিবেচনা মত কাজ করিবে 1 ভাদের অনুরোধ শুনিলেই, 



৬৬৬ চিকিৎসা করিতে গিয়া কাকু অন্ভুরোধ উপরোধ গুনিবে না। 

অগ্রতিভ হইবে । পিচ.কিরি যে ছুর্ববল রোশীদেরই পক্ষে 

ব্যবস্থা, তারাতা জানেন না। জানিবেনই বা কেমন করিয়া? 

পেট-ফ'াপার বাড়াবাড়ি হইলে হুঠা্ড রোগীর জীবন রক্ষা 

করিবার যেমন উপায় পিচকিরি) তেমন উপায় আর নাই 

--এ, তারা জান্দেন না। ৫২৭র পাতে বলিছি রোগীদ্ 

আব্দার * শুনিয়া কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ 

উপরোধে পড়িয়া রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথোর 

ফলাফলের 'জন্তে চিকিৎসককে তার অগ্রতিভ করিতে 

ছাড়ে না_-এ কথাট! সব চিকিতসকেরই যেন মনে থাকে । 

তাতেই এখানেও:বলিতেছি, রোগীর আতীয়-স্বজনের উপ- 

(রোধে পড়িয়া যদি পিচকিরি না দেও, আর রোগী ভোমার 

হাতে মারা পড়ে, তবে তখন তারা তোমাকে অপ্রতিভ 

করিতে কখনও ছ্ভাড়িবে না। আমি ত পিচকিরি দিবারই 

ব্যবস্থা করিছিলাম। আপনারাই ত পিচ্কিরি দিতে 

দিলেন না। রোগী মারা গেলে, তোমার এ সর ওজর 

আগান্তির কথা ভাদের কাছে তখন থাই পাবে না। পিচ. 

কিরি না দিলে, রোগী মারা যাবে-_ এ যদি, আপনি ঠিক 

জ্রানিতে পারিয়াছিলেন তবে কেন আপনি জিদ্ করিয়া 

পিঢচকিরি দিলেন না? চিকিশুসার ভাল মন্দ আমরা কি. 
জানি ?. আমরা - ও বিষয়ে মূর্খ বৈতনা। আমাদের 

অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া যদি আপনারা ফাজ করিলেন, 

তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আর তফাত কি থাকিল ? 

এ সব. কথা বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বক্গন শেষে তোমার 

গালে চুপ কালি দিতে পারে । তাতেই বঙ্গিতেছি, মোটা- 



বিষেচনার ক্রুটি হইলে চিকিৎসকের-রক্ষা নাই । ৬৬৭ 

মুটি একবারে জানিয়া রাঁখ, গৃহশ্থের বিছা, বুদ্ধি, ধন, মান, 
ঘতই কেন থাক্ না, তার অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া 

তোমার বিবেচনার বিরুদ্ধ কোন কাজ করিবে না। চিকি- 

সা করিতে গিয়া তর্ফধ বিতর্ক করিয়া রোগীর. আত্মীর 

স্বজনকে বুঝান সোজা নয়-__স্থখেরুও বিষয় নয়। আমি 
ত বলি, তর্ক বিতর্ক করাই উচিত নয়। তুমি চিকিসক ; 

চিকিত্সার বৈ পড়িয়াছ, দশ জান্গায় দশ রকম রোগের 

চিকিওসা! করিয়াছ, কোন্ রোগে কি করিলে কি ফল হয়, 

তুমি তা হাতে কলমে করিয়া দেখিয়াছ। রোগীর আত্মীন় 

স্বজন তার কিছু জানেনও না, শুনেনও লাই। তাদের 

সঙ্গে তোমার তর্ক-বিতর্ক তবে কেমন করিয়া চলিতে পারে ? 

তাতেই বলিতেছি, তর্ক বিতর্ক করিও না, হাতে কলমে 

করিয়া হাতে হাতে ফল দেখাইয়। দেও, তবে তাদের দিব্য 

জ্কান জন্মিবে। * 

৫২৭র পাতে বলিছি, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য বা প্রাতিজ্ঞার 

একটু ক্রুটি হুইলে, চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই 

একটু ক্রট্টিতেই তার মান সম্ভ্রম সবই যায়। পিচ্কিরি 

দিবারও বেলায় যেন এ সব কথা মনে থার্কে। বাতশ্্রেক্ষ- 

বিকারে রোগীর পেট .ফাঁপিলে পিচকিরি দিতে হয়, জান: 

তাই বলিয়া রোগীর শ্বাস হইলেও পিচ্কিরি দিতে হবে, 

এমন কিছু কথা নাই। সব কাজেই বিবেচনার দরকার £ 

তোমারও ' পিচ.কিরি দেওয়া সারা হইল-_রোগীও খাবি 

খাইয়া মরিল।. রটনা হুইল, পিচংকিরি দিয়াই তুমি 

রোশীটেকে 'মারিলে । ঘটনা কিন্তু তা নয়। রোগী 
৮৬ 



৬৬৮ থাঁকে ফীড়া উৎরে যাবে বলিয়া হাঁক! দম্কা কাঁজ করিও না! । 

মরিতই। তবে তফাত এই যে, ভূমি স্থির হইয়া রোগীর 
কাছে বদি খানিক ক্ষণ বসিতে, আর তার অবস্থা বেশ 

ঠাউরে দেখিতে, তবে তোমাকে পিচকিরিও করিতে হইত 

না, কলঙ্কের ডালিও মাথায় করিতে হইত না। অনেক 

ভাক্তর অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া মিছামিছি অপ- 

যশ কিনিয়াছেন। চাপরাশ-ওয়ালা খুব নাম-জাদা ভাক্তর- 

দের এ রকম অপবশে কিছু যায় আসে না। এ রকম 

অপধযশ তীার। গ্রাহ্াই করেন না। তাদের বেলায় এ রকম 

অপযশের কথা কেউ ফুটিয়া বলিতেই সাহস পায় না। 

কিন্তু পাড়ার্গায়ের ডাক্তরদের বেলায়, রোগীর আত্মীয় 

স্বজনেরা, পাড়া প্রতিবাসিরা তিলে তাল করিয়া থাকেন। 

ভাতেই বলিতেছি, যে কাজ করিবে, খুব বিবেচনা করিয়া 

করিবে । ধীরে, স্থৃস্থে, খুব ঠাউরে দেখিয়া তবে কাজ 

করিবে । আগ পাছ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি যে 

কাজ করিবে, তাতেই ঠকিবে, তাতেই অপ্রতিভ হইবে, 

ভাতেই কলঙ্কের ভাগী হইবে । রোগীর কাছে অনেক ক্ষণ 

স্থির হুইয়৷ বসিয়া তার ভাব. গতিক বেশ ক্রিয়া ঠাউরে 
দেখিবে। তার পর, পিচংকিরি দেওয়! বিবেচনা হয়, 

পিচকিরি দিবে; আর যা যা করিতে হয়, করিবে। 

থাকে ফীড়া উত্তরে যাবে বলিয়া, হাক দম্কা কোনও কাজ 
করিও না। রোগী কাল্ ঘাম ঘামিতেছে, নাড়ী খ,জিয়া 
পাওয়। যায় না, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে-_এ সব 
দেখিয়াও পেট ফাঁপিলে পিচংকিরি দিতে হয় জান বলিয়া, 
আগ পাছ ন! ভাবিয়া পিচ.কিরি দিলে । এ রকম অবিবে- 



ভার্পিণ বাতশ্লেম্স-বিকারের পেট-ফীপার বড় অস্থদ। ৬৬৯ 

চনার ফল কি ? ফল মন্দ নয় । আমার ছেলেটার বাত শ্লোক্- 
বিকার হইয়াছে । কাল রাত্রি থেকে পেটটা কিছু বেশী 

ফীপিয়াছে। আপনাকে আমার বাড়ীতে এখনই একবার 

যাইতে হবে। অনুগ্রহ করিয়া পিচ.কিরির বাক্সটা রাখিয়! 

আর যা যা লইতে হয়, লইয়া শীঘ্র আস্থুন। আজি আবার 

কাকে খুন করেন দেখ। ডাক্তর মহাশয় ত পিচ.কিরির 

বাক্স হাতে করিয়া পাড়ার ভিতর চ.কিলেন_-অনেক দিন 

পর্যন্ত তাকে এই রকম ভাবের কথা বার্তা শুনিতে হয় । 

এতে তার পসার কেমন হয়, মাঁন সম্ভ্রম কেমন বাড়ে, ধার! 

'এ রকম দায়ে ঠেকিয়াছেন, তারাই তা জানেন। 

পেট-ফীপার কথা লিখিতে গিয়া অনেক ফাল্তো৷ কথ! 

লিখিয়! ফেলিলাম। হাঁদের জন্যে বৈ লিখিতেছি, তার! 
যদি সাবধান আর চৌকোশ হইতে চান, তবে এ সৰ ত 

ফাল্তো৷ কথ! মনে করিবেন না 

(৩) তার্পিণের সেক। 

৬৬০র পাতে কার্বর্ণেট, অব. য্যামোনিয়। মিকৃশ্চরের 

সঙ্গে ১০ ফোটা করিয়। তার্পিণ দিতে বলিছি। ক্যাষ্$র 

অইল, হিডের আরোক আর সাবানের জলের সঙ্গে তার্পিণ 

পিচকিরি করিয়! দ্রিতে বলিছি। এ ছাড়া, রোগীর সকল 

পেটে তার্পিণের সেক দ্বিবে। তার্পিণের সেক্ক কেমন করিয়া 

দিতে হয় ১৭২র পাতে তা বলিছি। পেটে তার্পিণের সেক 
দিলে ষে কেবল পেট-ফাঁপাই কমে, তা নয়; রোগী চাঙ্গা হয়, 
আর তার সন্গিপাত ঘুচিয়! যায়। - তার্পিণের সেকে রোগীর 

পেটের দোষ কাটিয়া যায়। তবেই দেখ, পেট-ফাপায় এক 



৬৭০ সল্্ফো কার্বলেট অব্ সোডা । 

তার্পিণ তিন রকম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এতেই 

বলিতেছি, বাশ্নেত্স-বিকারের পেট-ফীপার যেমন অন্থদ 

তার্পিণ, তেমন অহ্থরদ আর নাই। সন্নিপাতের পেট- 

ফাপারও তার্পিণ খুব ভাল অন্্দ। যেকারণেই হোক, 

শরীরের বল একবারে কমিয়া গেলে, রোগী একবারে 

নেতিয়ে পড়িলে, তার যে অবস্থা হয়, দেই অবস্থাকেই 

সন্নিপাত বলে। এই জন্যে, বাতগ্লেপ্স-বিকীরের পেউ- 

ফাপাকেও সন্নিপাতের পেট-ফঁপা বলিতে পার। 
(৪) বাতঙশ্লেম্স-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেওয়া যায়, 

পেটে গিয়া তা না পচিতে পারে, তার অস্ুদদ। 

এর আগে অনেক বার বলিছি, হুজম বল, পরিপাক 

বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর ) আর অন্ত্রের শ্রেম্বা-বিল্লির 

বলে হয়। বাতশ্লেক্ম বিকারে অন্ত্রের শ্লেম্বা-বিল্লির সেই 

বল যেমন কমিয়! যায়, অন্ত্রের গ্লেক্া-বিল্লির যেমন দুর্দশা 

ঘটে, তেমন আর কোনও রোগে নয়। এই জন্যে, বাত- 

শ্লেম্স-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেও, পেটে গিয়া তা পচে, 

আর তা থেকে গ্যাস উঠিয়া পেটের ফাপ করে। এখন 

দেখ, রোগীকে 'ব! পথ্য দিবে, তার পেটে গিয়া তা পচিতে 

না পারে এমন কোনও অন্থর্দ আছেকি না? আছে, ভাল 

অন্থ্দই আছে। সে অস্থুদ আরকি? জঅল্্ফো কার্ববণেট 
অব্ সোড়া। রোগীকে পথ্য দিবার একটু আগে দশ গ্রেন্ 
কি পোনর গ্রেন্ সল্ফো কার্ববলেট অব্ সোডা খাওয়াইয়া 
দিলে তার পেটে আহার আর'পচিতে পারে না। সল্ফো- 

কার্ববলেট- অব্ সোড়া সে আহার পচ়িতে দেয়.না। কাকে 
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কাজেই, তার পেট-ফাপার কারণই. দুর করিয়া দের। 
সল্্ফো কার্বলেট অব্ সোডার এটা ভারি গুণ॥। তাতেই 

বলি, যদি ধর ত বাতশ্রেক্স-বিকারের পেট-ফাঁপার যত অহৃদ 
আছে, সল্্ফে। কার্ববলেট অবৃ্ সোডা সব চেয়ে ভাল অস্থুদ । 

কেন না, রোগীর আাহার বন্ধ রাখিলে শুছু অস্থদে তার 

জীবন রক্ষা হয় ন। এদিকে আবার এক গুণ আহার . 
দিলে, পেট্র-ফশাপ তার দশ গুণ হয়। এ অবস্থায় কি 

করিবে? আহার বন্ধ রাখ ত রোগী মরে। আবার 

আহার দেও ত, যে পেট-ফাপা কমাইবার জন্যে এত যত্বু-_ 

এত চেষ্টা করিতেছ, সেই পেট-কশাপা বাড়িস্বা যায় । এ 

বিবম বিপত্তি থেকে তোমাকে উদ্ধার করিবার উপায়ই 

সল্্ফো কার্ববগেট অব্ সোডা । ডিল্-ওয়াটরের সঙ্গে বেশ 

করিয়া মিশাইয়া সল্্ফো কার্বলেট অব মোড়া খাওয়াইয়! 

দিবে। রোগীকে এ অস্থদ রোজ তিন বারের বেশী খাও- 

সাইবার দরকার নাই। সকালে একবার, ছুপর বেলা 

একবার, আর সন্ধ্যার পর“একবার, নিয়ম করিয়া এ অস্ত 

এই তিন বার খাওয়াইবে। তার পর, যে পথ্য দিবে, 

মাত্রায় কম ' করিয়া বারে বেশী দিবে । সল্মৃফো কার্ববলেট 

অব্ সোডা যে সে ডিস্পেন্নরিতে পাওয়া যায় নাঃ সাহেব- 

দের ডিস্পেত্নরিতে পাওয়া বায় । এর দাম বেশী নয়। 

তবে সাহেবদের ডিস্পেন্সরির সব- অ্গদ্বেরই দাম কিছু 

বেশী। তাই বলিয়াই বা কিছু বেশী লয়। | 

এভার'পর, এখন পেট-ফশাপার রোগীর “. যর কথা 
বলি। 



৬৭২ প্রেট-ফীপার রোগীর পথ্য । 

পখ্য--১২৭র পাতে ধলিছি, পেট-ফশাপ। থাকিলে সাগ্জ 

য্যারারুট, খৈ, ধব (বার্লি), এ সব দেওয়া ভাল নয়; 

দিলে পেট-ফশাপা বাড়ে । পেট-ফশাপায় মাংসের ক্ষাথ'আর 

চুণের জল মিশনো এক বন্ধা ছুধ ভাল। মাংসের ক্কাথ 

প্কমন করিয়া*'তয়ের করে, ১২৮-১৩১র পাতে তা বলিছি। 

'চুণের জলের কথা ৫৯৫-__৫৯৭র পাতে বলিছি। অনেকেই 

বলেন, মাংসের ক্কাথ আর ছুধ, দুই-ই সেই এক রোগীকে 

দেওয়। যায় না; দিলে তার পেটের দোষ ঘটে । আমি 

তাদের এ যুক্তি বা নিদান বুঝিতে পারি না। রোগীর 
আহার লঘু, মাত্রায় কম, বারে বেশী যুক্তি করিয়া এই 

তিনের মিল ঠিক রাখিতে পারিলে, সে পথ্যে, রোগীর 

কোনও অপকার করে লা। মোটামুটি এইটা জানিয়া 

রাখ । এছাড়া, মাংসের ক্কাথ, আর ছুধ একত্র দিবার 

নরকাঁর নাই। ছুই জিন্সিব একত্র মিশিয়! গুরুপাক 

হইতে পারে । এই জন্তে, যখন মাংসের ক্কাথ দিবে, ভখন 

নিয়ম করিয়া বারে বারে একটু 'একটু শুদু মাংসের ক্কাথই 
দিবে। ভার পর, , যখন ছুধ দিবে, তখন নিয়ম করিয়া 

বারে বারে একটু একটু শুধু ছুধই দিবে। এ নিয়মে সেই 
এক কোগীকেই মাংসের ক্কাথ আর ছুধ, টুই-ই নির্বিবদ্ধে 

দিতে পার। রর 

০ । প্রা ব-বন্ধ- _ প্রত্রাব না হও- 

যাকে প্রত্বাধ-বন্ধ বলে। মুতের খলিতে (ব্লাডরে ) 
মুত জমিয়া থাকে, কিন্তু প্রশ্রারের ছুওর দিয়া মুত বাহির 
হইতে পারে না। এ এক রকম প্রআীব-বন্ী। এ রকম 
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প্রশাব-বন্ধকে প্রআ্ীব আটকান বলে । প্রআ্াব অ টকানকে 

ডাক্তরেরা রিটেন্শন্ অব ইয়ুরিন বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় 

মুত্রাবরোধ বলে। আর এক রকম প্রত্রাব-বন্ধ আছে. 

তাতে আদৌ মৃত স্থগ্রিই হয় না। কাজে কাজেই, মুতের 

থখলিতে মৃত মোটে আসেই না। , রক্ত থেকে আলাদা 

আলাদা জিনিষ তয়ের করিবার জন্যে, শরীরের ভিতর 

আলাদ1 আলাদা যন্ত্র আছে। রক্ত থেকে মৃত তয়ের করি- 

বার যে যন্ত্র, তাকে ভাক্তরেরা কিড্নি বলেন; ভাল বাঙ্গা- 

লায় মুত্র-গ্রন্থি বলে। মুত্র-গ্রন্থির কখ! ৫৭১র পাতে বলিছি। 

ওলাউঠার রোগীর গা যখন-পাকের মত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, 

তখন রক্ত থেকে মৃত আর তয়ের হয় না__মুত তয়ের হওয়া 

বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া, খুব শক্ত এক রকম স্বল্লাবিরাম- 

জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর ) আছে। সেজ্বরে রোগীর সব গা 

হল.দে হইয়া বায়, আর রোগী*ঠিক্ যেন শিয়াই কালি বমি 

করে। সেম্বরকে ডাক্তরের] ইয়লো ফীবর বলেন ; ভাল 

স্বাজালায় গীত-ভ্বর বলিতে পার। হল্দের ভাল কথা গীত। 

সে জয়েও রক্ত থেকে ঘৃত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া ষায়। 

সে দ্বরের কথা এর পর বলিব। আরও অনেক রোগে_- 
আরও অনেক কারণে রক্ত থেকে যু ভয়ের হওয়া বন্ধ 
হইয়া যায়। রক্ত থেকে মৃত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে, 
কাজে কাজেই মুতের থলিতে মৃত মোটে আসেই না। এ 

রকম প্রত্রাব-বন্ধকে ডাক্তরেরা সপ্রেশন্ অব ইফ্ুরিন বলেন 
ভাল বাঙ্ালায় মুত্রাঘাত বলে। ' মুত্রা্থাতকে সোজা বাক্গা- 

লায় মুতের অভাব বলিতে পার। তবেই দেখ, প্রআ-বন্ধ 
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ছু রকমে ₹য়। প্রস্রাব আট্কাইয়া গেলে, রোগীর প্রস্রাব 

হয় না; একেও আমরা প্রআজাব-বন্ধ বলি। আবার রক্ত 

থেকে মৃত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর পরআ্রাব হয় 
না। একেও আমরা প্রজাব-বন্ধ বলি। এখন, রোগীর 
প্রশ্থাব-বন্ধ হুইয়াছে বলিয়! তোমাকে ডাকিয়া লইয়! 

গেল। তুমি কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে, রোগীর প্রস্রাব 
আট্কাইয়া তার প্রত্াব-বন্ধ হইয়াছে ? কি, রস্ত থেকে 
মৃত তয়ের হয় নাই বলিয়! তার প্রক্রাব-বন্ধ হইয়াছে ? তা 

ঠিক কর। শক্ত নয়। প্রজআ্াব আট্কাইরা যে প্রআ্াব-বন্ধ 

হয়, তাতে মুতের থলিতে মুত” জমিয়া থাকে । মুতের 

থলিতে মৃত ঘত বেশী জমিয়া থাকে, রোগীর তল্-পেটের 

নীচের দ্রিক তত উচু উচু মালুম হয়, নজরেও উচু মালুম হয়, 

হাতেও সে উচু বেশ মালুম হয়। সেই উচুজার়গার উপর বাঁ 

হাতের একটী কি ছুটী আঙ্ল্ উপুড় করিয়া রাখিয়া, তার 

উপর ডাইন হাতের মাঝের তিনটা আউ,লের আগা দিয়া 

আস্তে আস্তে ঘা দিলে নিরেট শব্দ'বাহির হয় । ফাঁপা শব্দ 

আর নিরেট শব্ধের কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 

নিরেট শব্দ রাহির হইলেই ঠিক্ করিবে, মৃতের থলিতে 
(ব্যাডরে) মৃত জমিয়া আছে । মুতের থলিতে মৃত বদি বেশীও 
না থাকে, নজরে তল্-পেটের নীচেটা যদি বেশ উচু উচ় 

মালুম না হয়, আর হাত দিয়াও সে উচু যদি বেশ টের পাওয়া! 

না যায়, তবু আঙ্খলের ও রকম ঘা দিলে কিছু না কিছু 

নিরেট শব্দ বাহির হয়-ই। মুতের থলিতে মৃত না থাকিলে, 
তল-পেটের নীচে আঙ্লের ও রকম ঘা দিলে ফীপা শব্দ 
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বাহির হয়। এ ছাড়া, মৃতের থলিতে মৃত জমিয়া থাকিলে, 
তল্-পেটের নীচে দিকৃটের যেমন পুরস্ত বা উচু উচু ভাব 

হয়, মুতের থলিতে মৃত না থাকিলে ভল্-পেটের নীচের 

দিকটের সে রকম ভাবে কিছুই থাকে না। পুরস্ত বা উচু 

উচু ভাবের ঠিক উপ্টই দেখা যায়। কাহিল বা হাড়ে মাসে 
জড়িত মানুষের পেটে কিছু না থাকিলে, আমর! বলি, তার 

পেটের মধ্যে পেট সীদিয়ে গিয়াছে। তেম্নি কাহিল বা 
হাড়ে মাসে জড়িত রোগীর মুতের থলিতে মৃত না৷ থাকিলে, 

তার তল্-পেটের মধ্যে তল্-পেট সাঁদিয়ে গিয়াছে, বলিতে 

পার। মোটা মানুষের বেলায় এ সব কথ! খাটে না। 

খুব চর্বিব-ওয়ালা মোটা মানুষের পেটে কিছু থাকিলেও যা, 

না থাকিলেও তাই। তার মুতের থলিতে মৃত জমিয়৷ আছে 
কি না, তার তল্-পেটের আকার প্রকার দেখিয়া তা বেশ 

মালুম করিতে পারা যায় না।* 

প্রশ্নাব করাইবার এক রকম শলা আছে । সে শলাকে 

ডাক্তরের! ক্যাথিটর্ বলেন। মুতের থলিতে মৃত জমিয়া 
আছে কিনা, প্রত্রাবের ছুওর দিয়া সেই শলা মুতের থলির 

মধ্যে চালাইয়! দিলে, তা যেমন ঠিক্ করিয়৷ জানিতে পারা 

ষায়, তেমন আর ক্রিছুতেই নয়। মুতের থলিতে যদি মুত 

থাকে, তবে মুতের থলির মধ্যে শলা যে বায়, সেই অমনি. 

তার ভিতর দিয়া মৃত বাহির হইয়া আসে। মুতের থলিতে 

মৃত ঘদি না থাকে, তবে শলার ভিতর দিলা কিছুই বাহির 

হুইয়! আসে না। তাতেই বলিতেছি, মুতের থলিতে মৃত 
মিয়া আছে কি না, প্রআ্রাবের ছুর দিয়া মুতের থলির, 



৬৭৬ প্রশ্াব আট্কানর কাঁরপ ছ রকম। 

মধ্যে শলা চলাইয়া তা যেমন ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায়, 
এমন আর কিছুতেই নয়। প্রস্রাবের ছুওর দিয়া মুতের 

থলির মধ্যে শলা চালানকে ডাক্তরের! ক্যাথিটর্ পাস্ কর! 
বলেন। | 

শ্বল্লবিরাম-ভ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) একটী উপসর্গ 
বলিয়া যে প্রজ্রাব-বন্ধের কথা এখানে বলিতেছি, সে. 
প্রআব-বন্ধ, প্রস্বাব-আটকা'ন ৰৈ আর কিছুই নয় | প্রসব- 

আট.কানকে ডাক্তরেরা রিটে নশন্ অব্ ইয়ুরিন বলেন! এ 

কথা এর আগেই বলিছি। 

প্রক্থাব-আট্কানর কারণ অনেক । অনেক কারণে 

প্রশ্বাৰ-আট্কাইতে পারে-_আট্ুকাইয়াও থাকে । মোটা- 

মুটি ধর ত প্রত্রাব-আট্কানর কারণ ছু রকম। মুতের 

থলির নিজের একটা বল আছে । সেই বলেই মুতের থলি 

প্র্বাবের ছুওর দিয়া মুত্ব বাহির করিয়া দেয়। সেই 

বলের অভাব প্রত্মাব আট্কানর একটী কারণ। আর, 
প্রশাবের ছুওর দিয়া মৃত বাহির হুইয়া আসিবার কোন 

রকম ব্যাঘাত প্রসরণাব আটুকানর আর একটা কারণ। এই 

দ্র রকম কারণের কথা এখন এক এক করিয়া বলি। 

(১) মুতের থলিতে "মৃত জমিলে সে মৃত 

বাহির করিয়া দেয় কে মৃতের থলি লিজেই. সে মুত 

বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিগু জড়-শড় হইয়া তার ভিতর- 

ক্কার রক্ত যেমন সব শিরের ভিতর চালাইয় দেয়, মৃতের 

খলিও তেম্নি জড়'শড় হইয়া তার ভিতরকার. মৃত. প্রসূন 

বের ছুওর় দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃতপি€্ড যেমন 



মৃতের থলির বল কিসে যায় %' ৬৭৭. 

মাংসের থলি, মুতের থলিও তেম্নি মাংসের থলি। তবে 
হৃত্পিণ্ডের থলি খুব মোটা, মুতের থলি তেমন মোটা নয়-_ 

ঢের পাতলা । হৃশুপিণ্ড যেমন নিজের বলে জড়-শড় হইয়া 

ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দিতে পারে, মুতের 

থলিও তেম্নি নিজের খলে জভ-শড় হইয়া! ভিতরকার 

মুতের উপর চাপ দিতে পারে। শরীর যত দিন 

বেশ সবল আর স্থস্থ থাকে, মৃতের থলির সে বল ঠিক্ 

সমান থাকে । এই জন্যে, সহজ বেলায় প্রসবের চেষ্টা 

হইলে, তখনই প্রসাব করিতে পারি । শরীরের ভিতর 

এমনি সব কল বল আছে যে, মুতের থলির ভিতর মৃত 

জমিলেই প্রসবের চেষ্টা হয়। তেমনি মলের নাড়ীতে 

(রেক্টমে) মল জমিলেই বাহ্যের চেষ্টা হয়। তার পর 

বলি। মুতের থলির সে বল যত দিন ঠিক্ থাকে, প্রস,- 
বের চেষ্টা হইলেও প্রসাব “করিতে পারি । যে কার- 

ণেই হোক্, মুতের থেলির সে বল গেলে, প্রসাবের 

চেষ্টা হইলে আমরা আর প্রস্রাব করিতে পারি না। 
মুতের থলির সেবল কিসে যায়--.সে বল কিসে নষ্ট 
হয়, এখন তাই বলি। | | 

(ক) সহজ শরীরে মুতের খথলিতে যদ্দি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
খুব বেশী মৃত জমিয়া থাকে, তবে মুতের থলির সে বল নষ্ট 

হয়-_মৃতের থলি জড় শড় হইয়া মুতের উপর চাপ দিয়! 

মৃত আর বাহির করিয়া দিতে পারে না। যদ্দি বল, সহজ 
শরীরে মৃতের থলিতে কেমন করিয়া এত মৃত জম্সিয' 
থাকিবে ? মুতের থলিতে মৃত জমিলেই ত প্রসাবের চেষ্টা 



৬৭৮ মুতের থলির বল কিসে যায় ? 

হয়? সে কথা সত্য। কিন্তু প্রস্নাবের চেষ্টা হইলেও-_ 

প্রসাবের পীড়া হইলেও যদি প্রসাব না কর- প্রত্রীবের বেগ 

ধারণ করিয়া রাখ-_প্রস্রীবের বেগ সম্বরণ ফর, তবে তোমার 

মৃতের থলিতে মুত জমিয়৷ থাকিবে বৈ আর কি হবে ? 

মৃতের থলিতে মৃত ক্রমেই বেশী জমিতে থাকে । যত বেশী 

জমে, রবারের থলির মত মুতের থলি ততই বাড়িয়া বাইতে 

থাকে ।॥ মুতের থলি মুতের ভরে যখন খুব বাড়িয়া যায়, 

জড়-শড় হইয়া! মুতের উপর চাপ দিবার তখন তার আর 

শক্তি থাকে না। তখন প্রসাব করিবার চেষ্টা করিলেও 

প্রসাব করিতে পার না। এ অবস্থায় শলা দিয়! প্রসাব 

করান ভিন্ন তোমাকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। ছু 

দিকের দুটা মুত্র-নলী (মুতের ন্লী) দিয়া মুতের থলিতে 

ফি মিনিটে ৫1 ৬ কোটা করিয়! মৃত পড়ে । মুতের নলির 

কথা ৫৭১-__৫৭২র পাতে বালিছি। এতেই মনে কর, মুতের 

থলিতে মৃত কত শীত্র শীঘ্র জমে॥, সন্ধ্যার পর আহারাদি 

করিয়া গান বাজনা শুনিতে বসিলে, রাত্রি দশটার সময় 

তোমার প্রসণাবের চেষ্টা, হইল। প্রসব করিবার জন্তে 

তখন উঠিয়া বাহিরে যাওয়া ঢের অস্থুবিধা মনে করিয়া, 

ভোর পর্য্স্ত অনেক কষ্টে প্রস্ণাবের বেগ সম্বরণ করিয়া 

রাখিলে। শেষে গান ভাঙিয়া গেলে তাড়াতাড়ি গিয়া 

প্রসাব করিতে রসিলে। অনেক চেষ্টা কাঁরলে, কিন্তু 

.কিছুতেই প্রস্ীব করিতে পারিলে না। প্রস্ণাব ,করিতে 

পারিবে কেমন করিয়া? মৃতের থলি জড়-শড় হইয়। 

ভিতরকার মুতের উপর চাপ দিতে না পারিলে ত আর 



:. মুতের থলিতে মৃত্রখুঁফ বেশী জর্ষিলে কি ঘটে! ৬৭৯ 

প্রতাবের হু ওয়. দিয়! সুত্র বাহির. হয় স্যাজিতে পারে মা। 

মুতের থলির জড় শড়. হইবার মে শান্তি; :তার দফা তুমি 
ইচ্ছা! করিয়াই.নিকেশ কনিয়াছ। এ.ররূম ঘটিলো উপায়ক্রিং? 
উপায়. আর কি? শলা দিয়াগ্রে্ার না করাইয়া. দিযোন্ীবন : 
ক্ষ! হওয়াই ভার ।  শল! নিয়! প্রশ্নার না.. করাইয়া, দিলে, 
মুতের থলি ছাপাহিয়া মৃত ফিরে. দূত্র-গরস্থিতে গিক্লা উঠস্থিত 
হয়। মুতের থলি থেকে-মূত ফিরে আবার মুত্র গ্রস্থিতে কেমন 

করিয় যায় ? মুতের যে ছুটা নলী, দিয়া সুত, সুত্র" গ্রন্থি রে 
মৃতের খলিতে আদিয়।! পড়ে, নেই. ছুই নলী দ্বিয়াই.যুত..;ফ্িরে 
সুত্র-গ্রন্থিতে বাঁয়। মুতের ভরে . মুতের থলিও যেমন: রাঁড়িয়া। 
যায়, মুতের নলি দুইটিও তেমনি বাড়িয়া যায়, আর মূত্রঃগ্রন্থি 
ছুটীও তেমনি বাড়িয়া বায় । এ রকম ঘটনার ফ্লপ কি.? ফল 

জার .কি” মৃত্যু! রুক্ষ থেকে: মুত তয়ের, করাই মুত্র. গ্রন্থির 

কাজ । এখন মুত্র-গ্রন্থির নিজেরই যে দুর্দশা তাতে সে রে 

করে কে? রাজে-কাঁজেই, রুক্ত থেকে মুত. তয়ের হওয়া. 
হইয়! যায় । রজত থেকে মৃত্ত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া সা 
জর কি, সর্বনাশ |. মুতের সঙ্গে শমীরের যে বিষ বাহিরহইয়া 
বায়,'সে বিষ আর রাহির হইয়। যাইতে পারে ন1.।. স্বে বিষ 
বক্র লজে দিশিয়৷ রোগীর. বিকার, উপস্থিত করে,। রোগী 
একরারে অজ্ঞান, অচৈতন্ত : হইয়। খড়ে। এ অবস্থা, '্বটিলে 
রোম : বেশী .ক্ষণ বাঁচে না.।. জূতের সঙ্গে শরীরের যবে. রিষ 
খাছির হাইয়াযায়, ডাল্জরের! সে. বিষক, ইসুরীয়। বলেন। সে" 
রি রক্তের হজে মিশিলে রোগীর যে বিকার উপস্থিত হয, সৈ 
রে বরের উরি বসে সাজাই, | 

১৭. 



৫ ইসির 
রক্ত থেকে মৃত ভয়ের হওয়! বন্ধ হইয়া গেলেই রোগীর এই 
রঙ্কম বিকার হেধুরীমিয়া) হয় 1 ওলাউঠা-রোগীর এ বক্স 
বিকার সচরাচরই হইয়। থাকে । গুলাকউঠা-রোগত কথা বলি: 
বার সর্ময় এ সব কথা ভাল করিয়। বলিব। ওলাউঠা-রোগের 

"বৈ এক খানি আলদা করিয়! লিখিব । 
খে) শির দীঁড়ার ভিতয়কার মাইজে বেশী রকম কৌন থা 

ঘে! লাগিলে, কি শির দীড়ার মাইজেয় কোন ব্যাে শ্যামো 

হইলে মুতের থলির সে বল থাকে ম।”-সে ধল মষ্ট হইয়া খায়। 
মাথার খোলে ভিতর মগজ থাঁকে। মগজকে ভাক্তরেরা 

বেইন বলেন , ভাল বাঙ্গালায় মস্তিষ্ক বলে। মগজধে সোজা- 

স্ঁজি মাথার ঘিলুও বলে। এ সধ কর্থা এর আগে অনেক বার 
ধলিছি। শির ফাড়ার খোলের ভিতর এক রকম সাইঙ্স থাকে। 
সে মাইঞ্জকে ডাজরেরা ' স্পীইলাল, কর্ড বলেন। স্পাইনাল, 

কর্ডকে স্পাইন্ঠাল ম্যারোও বলে। স্পাইনাল কর্ডকে ভাল 
বাঙ্গালায় কাশেরুফ মজ্ডা বলে; সোজাসুজি শির-ফ্াড়ার, 

মাইজ বলিতে পার । শির-ধাড়ার ন্ডাল কথা! কশেরুধা, আর 

মাইজের ভাল কথা মর্জভা। মাথার খিঙ্গু আর শিয়-দীত়ীর 
মাইজ এক শ্যাতা । শির দাড়ায় মাইজ সুদ্ধ মাথায় ধিলু বদি 
দেখ, তবে শঙ্কর মাছের আকার প্রকারের কথা তোমার মনে 

পড়িবে। যার! শঙ্কর মাছ দেখির়াঙেন, ভাদৈর বুখাইবার 

জন্যে আঁর বেশী কথ বলিবায় দরধার নাঁই। যীরা শঙ্কর মাছ 
দেখেন লাই, শঙ্কর মাছের গড়ন তাদের জোড়তাড়ে ' বুঝাইয়া 

“দিতে হযে শক ধার গৌখুরো ঘাগে 'বাহিদের গুড কাম" 

' হিয়া ধরিলী। কাছিম সাঁপৈর মুখ ছন্ধ ক্ড় টানিযা ভিতরে, 



, মগন্ধু অন্ধ পির দার আইনের গড়ন । ৬৪৯! 

ল্ইল। .গ্লানিক পরে কই, কাবস্থায় ,কাছিমঞ মরিল, সাপও 

মরিল। এখন ফোন, জায়গায় বাঁক! চোরা! লা থাকে, এ রকম 
তবে '্লাগড়ী শ্োজ। বক্ধিয়। রাখ । কাছিম স্দ্ধ এই সাপের 

গড়ন যে রকম, মাথার ঘিলু সত্ব পির-দাড়ার মাইজের গড়ন 

মোটাযুটি যেই রকম ভাকিয়। লও । পক্ষাদ্থাত রোগের কথ৷ 
বলিবার সময়, মাথার মগজের কথা মার শির-াড়ীর মাইজের, 

করা ভাবা করিয়। রলিৰ। শির ছাড়ার এই মাইজে (বশী 

রকম ০কোন ছ! ঘে! লাগিলে, কি শির-দাড়ার মাইজের কোন 
রকম ব্যামে। হ্যা হইলে স্থুতের থলির সে বল থাকে না-_ 
সে ৰল ন্ট হইয়-যায়-্-জড় শড় হইয়া মুতের উপর মৃতের 
থল্লির 'চাঁপ দিবাক্ শক্ষি থাকে না । 

' (গ)যাগার মগজের কোঁন রকম ব্যমে। স্যাসে। হইয়! রোগী 

আল্যার হইয়া গেলে, দুল থলির সে বল কাজে কালেই জার 
থারে না। এর আঙ্চেই বলিছি, শরীরের স্ষিভর এমনি নব 
কল বল আছে যে,' সতের * থজিতে ছু জমিলেই প্রব্জাবের , 

চেষ্টা 'হয়। প্রা্মাবের ডেষ্টা হইলেই মুতের থলি নিকোের সই 
বলে জড় শড় হইয়া মুতের উপর চাপ দিয়া মুত বাহির করিয়া 

দেয়। কোথী অন্ধ্বান হুইয়! গেলে মুতের থলিতে মুত জমিয়াছে 
কি না, সে ত] মোটে স্কানিতেই পারে ন]। * কাজে কাজেই, 
প্রশ্মবেরও কোনও চেষ্টা হয় না-চেষ্টা হইতেই পারে না। 
প্রথার এটা লা হইলে, মুতের থলি জড় শড় হইয়৷ মুতের 
উপর চা দিয়। মুত বাহির করিয়! দিতে পারে ন|। কাজে 
কাজেই, গ্রত্রার আাটজাইস্ব যায়, মাখার মগজের ব্যাস্মোর কথা” 
এর লী রলিষি। 



১৮২ 'রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে প্রথা আঁটকাইয়া যায়। 

 €ঘ) বাতষ্লেত্স বিকারেও আর আর অনেক রকম শক্ত 

জ্বরেও, রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ঠিক এরকম করিয়া 

প্রস্রাব আট্কাইয়া যায়। সন্নিপাত অবস্থায়ও এই রকম করিয়া 

রোগীর প্রআ্মাব আটকা ইয়া যায়। 

জ্বর জাড়িতে রোগী অজ্ঞান হইয়া না গেলে যে প্রত্রাব 
আটকায় না, তা নয়। অনেক জায়গায় রোগীর জ্ঞানের কোনও 

বৈলক্ষণ্য হয় না; কিন্তু তার প্রল্নাব আট্কাইয়! যায় । এখানে 

প্রজ্থীব আটকানর কারণ কি? এখানে প্রশ্াব আটকায় 
কেন ? মুতের থলি নিজের যে বলে জড় শণ্ড হইয়া! মৃতের 
উপর চাপ দিয়! মৃত বাহির করিয়! দেয়, ভ্বরের তাড়শে-__ 

জ্বরের ধমকে সে বল একবারে খাটো হইয়া বায় । কাজেই, 

প্রশ্াব আট্কাইয়া' বায়। ন্বল্পবিরাম-ভবর (রিমিটেপ্ট ফীবর) 

একটু শক্ত হইয়া ফাড়াইলে অনেক জাগায় এই রকম করিয়া 
রোগীর প্রশ্ীব আটট্কাইয়! যায় । তাতেই বলিছি যে, স্বল্প- 
বিরাম-গ্ররের:প্রশ্াব বন্ধ'একটী উপনর্গ | 

(২) তার পর এখন প্রত্রাবের ছুওর দিয়! মৃত বাহিয় হইয়া 

আসিবার ব্যাঘাতের কথ! বলি। 

(ক) মুতের থলির মুখ খেঁচিয়া ধরিলে প্রশ্খীব আট্কাইয়া 

যায়। খেচিয়া ধরাকে ভাক্তারেরা স্প্যাজম্ বলেন; ভাল 
বাঙ্গালায় আক্ষেপ বলে। মুতের থলির মুখ বদি খেচিয়া ধরে, 
তবে হাজার চেষ্টা করিলেও মুতের থলি মৃত বাঁছির করিয়া দিতে 
পারে না। মুতের থলি মুত কেমন করিয়া বাহির করিয়া দেয় ?. 
জড় শড় হইয়া স্িতরকার মুতের উপর চাপ দিয়া মুত বাহির 

করিয়। দেয়। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি 



জরের ভাড়শে জরের ধমকে প্রন্রাব আট্কে যায়। ৬৮৩ 

মেয়েদের মুচ্ছগত বাইতে কখ ন কখন মুতের থলির মুখ এই 
রকম করিয়া খেঁচিয়া৷ ধরে। খেঁচিয়া ধরিলে কাজে কাজেই 
প্রশ্নাব আটুকাইয়া যায়। মেয়েদের মুচ্ছণগত বাইকে ডাক্তা- 
রের! হিষ্টিরিয়া বলেন; বৈদ্ধরা গুল্সবায়ু বলেন । এ কথা এর 
আগেই বলিছি। 

(খ) ধাতের-ব্যামে৷ হইয়! ঝিল হইলে প্রস্রাব আটকাইয়! 

যায়। ধাঁতের ব্যামোকে ডাক্তারের গনোরীয়! বলেন। 

ঝিল্কে তারা স্রীক্চর বলেন । ধাতের ব্যামোর কথা, আর ঝিল, 
হইয়া প্রস্রাব আটকানর কথ! এর পর ভাল করিয়া বলিব। 

মুতের থলির মৃত বাহির করিয়া দিবার বল নাই বলিয়া রোগীর 

প্রস্রাব আট-কাইয়! আছে, কি প্রত্রাবের ছুওর দিয়। মুত 
বাহির হইয়। আসিবার ব্যঘাত ঘটিয়াছে বলিয়! তার প্রআজাব 
আট.কাইয়াছে ? এ ছু রকম প্রস্রাব আটকানর কোন রকম 

ঘটিয়াছে, কেমন করিয়। ঠিক করিবে? রোগীর লক্ষণে এর 

কোনও ইতর বিশেষ বুঝিতে*পার! যায় কি না ? বুঝিতে পারা 

যায়--বেশই বুঝিতে পারা যায়। মৃতের থলির মুত বাহির 

করিয়! দিবার বল গেলে রোগীর যে প্রজা আটুকাইয়! যায়, 

সে প্রস্রাব-আটকানয় রোগীর কষ্টের 'বিশেষ কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় না ; রোগী কোন কষ্ট প্রকাশঞ করে না। কিন্ত 

প্রশ্ীবের ছুওর দিয়া মুত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাত 

স্ঘটিলে, রোগী খুবই যাতনা! পাঁয়। নিয়ত প্রস্রাব করিতে চায়, 
কিন্তু প্রশীব করিতে পারে না। কৌত দেয়, বেগ দেয়, আর 

তার মুখে তার যাতন! যেন স্পষ্ট অক্ষরে লেখ! থাকে । শির 
ক্বাড়ার মাইজে কোন রকম বেশী ঘা ঘেো' লাগিলে, কি সেই 



৬৮৪ মৃত বাহির হইয়! আসিবার ব্যাধাতের কথা। 

মাইজের কোন রকম রোগ ঘোগ হইলে যে পক্ষাঘাত হয়, 

সেই পক্ষাঘাতে মুতের থলির মৃত বাহির করিয়া দিবার শক্তি 

একবারে নষ্ট হইয়া যায় । এ রকম ঘটিলে মুতের থলিতে 
মৃত ক্রমেই জমিতে থাকে, তার পর মুতের থলি ছাপাইয়া 

প্রআ্াবের ছুওর দিয়া মুত উপচে পড়িতে থাকে। এছাড়া, 

এ সব রোগীর মুতে শীঘ্রই ভারি ছুর্গন্ধ হয়, আর ক্ষার ক্ষার 

ঝাঁজ হয়। পক্ষাঘাতের কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল 

করিয়া বলিব। 

এখন স্বল্লবিরাম-জ্বরের প্রশাব-বন্ধ উপসর্গের চিকিৎসার 

কথ! বলি। 

চিকিৎসা শক্ত রকম জ্বর জাড়িতে রোগীর প্রজআ্মাব বন্ধ 

হইলে-_প্রত্রীব আটকাইয়! গেলে, তার যে রকম চিকিৎসা 
করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়! দিলাম । ্ 

শক্ত রকম জ্বর জাড়িতে জ্বরের তাঁড়শে--জবরের ধমকে 
অনেক জায়গায় রোগীর মুতের থলির বল খুব খাটে হইয়া 
যায়। মৃতের থলির বল খুব খাটো হইয়া গেলে রোগীর 
প্রত্মাব বন্ধ হইয়া যায়__ প্রশাব আটকা ইয়া ষায়। এ রকম 

ঘটিলে কি করিবে? এ অবস্থায় কি রকম চিকিৎসা করিবে ? 
এ অবস্থায় রোগীর দ্ব রকম চিকিৎসার দরকার । রোগী ষে 

কয় দিন আপনি প্রআাব করিতে না পারিবে, সে কয় দিন শল! 

দিয়! প্রত্রীব করাইয়া! দিবে । আর, রোগী যাতে আপনি শীস্ই 
প্রস্রাব করিতে পারে, তারও উপায় করিয়া দিবে। শলা দিয়া 

প্রক্নাব করান শক্ত নয়, খুব সোজা । তষে জুত বরাত, কল 

কৌশল জানা না' থাকিলে, আর অভ্যাস না থাকিলে; খুব 



ছ রকম গ্রশাব-আটকানবর প্রভেদ ৷ ৬৮: 

'সৌজ। কাজও শক্ত বলিয়! বোৌধ হয় । রোগী যাতে আপনি 

শীই প্রত্নাধ করিতে পারে, তার কোনও উপায় আছে, কি 

না? আছে। ভাল উপায়ই আছে । সে উপায় আরকি? 

অর্গট অব্ রাই । মুতের থলির বল খাটে হওয়ার দরুণ রোগীর 

প্রক্রীব বন্ধের যেমন অন্থ্দ অর্গট অব্ রাই তেমন অন্থদ আর 
নাই। অর্গট অব্ রাই গাছড়া অন্ত্রদ। অর্গট অব. রাই আর 

আমাদের ধান, এক জাতি। অর্গট অব রাইয়ের কথ মেটি- 
রিয়। মেডিকায় ভাল করিয়! বলিব। ৫ গ্রেন্ করিয়৷ অর্গট 

অব. রাইয়ের গুড়ে। রোজ চারি বার খাইতে দিলে রোগী ৩।৪ 

দিনের মধ্যে আপনিই প্রস্রাব করিতে পারে। অর্গট অব. 

রাইয়ের গু ডো! খুব টাটকা ন! হইলে, তাতে তেমন উপকার 

হয় না। : এ ছাড়া, বেশী দিন ঘরে থাকিলেও অগট অব. রাই 

খারাপ হইয়া বায়। এই জন্যে, সাহেবদের ডিষ্পেন্সরি থেকে 

টাটকা অর্গটু অব রাই আনিয়৷ তার গুড়ে সগ্ভ তয়ের করিয়া 

লইবে। অর্গট অব. রাই স্বৌদ্রে শুকাইয়! হামাম দিস্তেতে 

গুঁড়ো করিতে হয়। বর্ষাকালে অর্গটু অব. রাইয়ের গুড়ো 
তয়ের করা বড় মক্ষিল। এই জন্যে, বর্ষাকালে অর্গট অব্ 

রাইয়ের গুড়োর বদলে লিকুইড. এক্ষ্রাক্ অব্ অর্গট্.ব্যবহার 
করিবে । লিকুইড. এক্ট্রাক্ট অব. অর্গটের মাত্রা বিশ (২০) 
মিনিম। যেকয় দিন রোগী আপনি: প্রক্াব করিতে না 

পারিবে, শল৷ দিয়! রোজ তিন বার করিয়া প্রক্মাব করাইয়া 

দিবে। কেন না, মুতের খলিতে বেশী মৃত জমিতে . দিলে, 

মুতের থলির ষে বল খাটো হুইয়৷ গিয়াছে, সে বল শীত ফিরি 

আসিতে পারে না । মুতের থলিতে সহজ শরীরেও খুব বেশী 



৬৮৬ স্বল্পবিরাম জরে প্রত্রাব-বন্ধের চিকিৎস| ৷ 

মৃত জমিতে দিলে খন মুতের থলির বল থাকে না, তখন 

এ কথা কি আর বেশী করিয়! বুঝাইয়৷ বলিতে হবে ? 
প্রাব আট. কাইয়! গেলে প্রস্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ | 

(১) ক্ষুদে নুন শাক না রন ১ ছটাঁক 

সোর! পুর ৪ ₹ তোলা 

একত্রে বাটিয়৷ তল্্পেটে প্রলেপ দিলে প্রত্বাব হয়। 
(২) তেলাকুচর শিকড় - 

কাজিতে বাটিয়া তল্পেটে প্রলেপ দিলে প্রত্রাব হয়। 

(৩) কপুররের গুড়ো প্রস্রাবের ছওরে দিলে প্রত্রাব হয়। 
(৪১ কপুরের গুঁড়ো খুব সরু স্থাক্ড়ায় মাথাইয়। তার বাতি 

তয়ের করিয়া, প্রস্রাবের ছওরের ভিতর চালাইয়! দিলে প্রস্রাব 

হয়। 
বালকের পক্ষে ৷ 

(১) পিপুল। মরিচ। চিনি। মধু! ছোট এলাইচ। 
সৈদ্বব। এই সব জিনিষ সমান ভাগে একত্র মিশাইয়া তার 

অবলেহ তয়ের করিয়া, ছেলেকে মাঝে মাঝে চাটিতে দিবে। 

(২) শুছু ছোট এলাইচ মধু দ্রিয় মাঁড়িয়া অবলেহ করিয়! দিলেও 

হয়। চাঁটিবার অন্ুদকে বৈদ্যারা. জাবলেহু বলেন, ডাক্তরেরা 

ইলেক্চুয়ারি বলেনা এ কথ! এর আঁগেই বলিছি। 
(৩) শসার বিচির শাঁস 

ছোট এলাইচ 

কুম্ড়োর বিচির শ'স 
একত্রে মিশাইয়া অবল্হে করিয়৷ দিবে। 

এর আগেই বলিছি, রোগী যে কয় দিন আপনি প্রতআ্মাব 

করিতে ন৷ পারিবে, সে কয় দিন শল! দিয়! প্রস্রাব করাইয়া 

দিবে। ধীদের জণ্তে, এ বৈ লিখিতেছি, তাদের পক্ষে এ 
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ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাই নয়, তা বলাই বাছুলা। এই জন্যে, 

এখানে গুটি কতক মুষ্টিযোগ লিখিয়। দিলাম। এ মুছিযোগ 

গুলির কেমন ফল পাওয়া! যায়, আমি নিজে কোন খানে তা 

পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই । তবে আমার পরিচিত এক জন 

বৈদ্ভ (কবিরাজ ) বলিয়া দিয়াছেন. এ মুষ্টিযোগ গুলিতে 
অনেক জায়গায় বেশ ফল পাওয়া *যায়। তাতেই বলি মুষ্টি- 

যোগ গুলি জানিয়া রাখিলে অনেক জায়গায় কাজে লাগিতে 
পারে। 

১51 বাহো বন্ধ-_ _ছ্বর-চিকিৎসার প্রথম ভাগে 

জোলাপ দেওয়ার কথা কিছুই বলি নাই। দ্বিতীয় ভাগেও 

জোলাপের কথা কিছু লেখা নাই । এতে পাঠকেরা একবারে 

ক্ষেপিয়৷ উঠিয়াছেন, বলিলেই হয়। পত্রে পত্রে তারা আমার 

ঘর ছাইয় ফেলিয়াছেন। বেশ করিয়া ভাবিয়। দেখিলে এতে 

তীদের কোন দোষই নাই ! তাদের এ রকম করিবারই কথা 

বটে। বার! জোলাপ দেওয়ার জগ্যে ব্যস্ত-_জোলাপ ন৷ দিয়া 

কোন রোগের চিকিৎস্মাই হয় না, যাঁরা জানিয়। বসিয়া আছেন 

_-জ্বর-চিকিৎসার বৈতে জোলাপ দেওয়ার কোন কথাই লেখা 

নাই বলিয়া তারা ঘন্দ্ব মারি উপস্থিত করিবেন, আশ্যধ্য কি? 

স্ুশ্থ শরীরেও যখন প্রতআ্রাব, বাহ্যে, ঘামের নিত্য দরকার 7 

প্রশ্াব, বাহো, ঘাম, এ তিনের কোনটার ব্যতিক্রম ঘটিলেই 
যখন শরীর অন্রস্থ হয় ;--তখন রোগে প্রশাব বাহে, ঘামের 

কত দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে । রোগ হইলেই প্রআব, 

বাহো, ঘামের ব্যতিক্রম ঘটে | এই জন্যে, রোগীদের আমরা 

সত্রকারক অসথদ দিই--রেচক অহুদ দিই-_ঘপ্কারক অস্থদ 



৬৮৮: প্রশ্রাব আটকাইয়া গেলে প্রস্রাব করাইবার মুষ্টঘোগ । 

দিই। যে অহুদ্ খাইলে প্রস্রাব হয়, সে মস্তুদকে ডাক্তরের! 

ডায়ুরেটিক্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মৃত্রকারক অন্ুদ বলে। 
যে অস্ুদ খাইলে বাহ্হে হর, ডাক্তরেরা সে অন্ুদকে পগেটাৰ 

বলেন ;--ভাল বাঙ্গলায় রেচক অন্ুদ বলে। যে অস্থ্দ খাইলে 

ঘাম হয়,সে অস্তুদকে ডাক্তরের! ডায়াকোরেটিক বলেন; - ভাল 

বাঙ্গালায় ঘন্্নরকারক অন্ুদ ৰলে। প্রক্রাব, বাহো, ঘাম,এ তিনের 

কোনটির ব্যতিক্রম ঘটিলেই শরীর অন্ুস্থ হয়, রোগের 

চিকিতসা করিবার সময় এ কথাট। যেন মনে থাকে । যে 

রোগেই কেন হোঁক না, আর যে উপসর্গই কেন উপস্থিত 

থাক না, প্রজআ্ঞাব, বাহো, ঘামের যত ব্যতিক্রম ঘটিবে, রোগীর 

অবস্থা তত মন্দ হইবে। এই জন্যে, রোগী দেখিতে গিয় 

আগে তার প্রজ্রাব, বাহো, ঘামের কথ! বিশেষ করিয়৷ জিড্ভাসা 

করিবে । তার পর অস্ুদের ব্যবস্থা করিবে । জ্বর জাড়িতে 

প্রীয়ই কোষ্বদ্ধ হইয়া থাকে । এই জন্তে, জ্বর জাঁড়ির চিকিৎ- 

সায় রোগীকে জোলাপ দেওয়ার 'দরকার প্রায়ই হইয়া থাকে । 

তাই বলিয়া জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগের প্রকৃতি 

ভুলিয়া গেলে চলিবে না। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর জ্বর 
ছাড়িতেছে। এখন তাকে কুইনাইন দিবে_-ন!, তার পেটটা 

অপরিষ্কার আছে,' কোষ্ঠৰন্ধ আছে, বলিয়া জোলাপ দিবে ? 

ম্যলেরিয়া-ম্বরের প্রকৃতি যদি তোমার বিশেষ রকম জীন। না 

থাকে, তবে তুমি রোগীর পেট্টা পরিষ্কার করিয়া দিবারই 
ব্যবস্থা আগে করিবে । পেটট! অপরিষ্ষার থাকিতে কুইনাইন্ 

দেওয়া হবে না-এই বলিয়া ভুমি জোলাপের ব্যবস্থা করিয়৷ 
চলিয়! গেলে ।. রোগী জোলাপ মানাইয়া খাইল। ছু তিন 



অর্গট, অব. রাই খাইলে আপনিই প্রশ্রাব হয়। ৬৮৯ 

ঘণ্টার মধ্যেই তার .জোলাপ খুলিল। বাহে হওয়ায় তার 
শরীর বেশ খোলস! হইয়া গেল। এদিকে তার পেট যেমন 

পরিষ্কার হইতে লাগিল--শরীর যেমন খোলসা হইতে লাগিল 

ও দিকে জ্বর আসার পথও তেমনি পরিষ্কার হইতে লাগিল-_ 

তেমনই খোলসা হইতে লাগিল । তোমার আসার পর ১২ঘণ্টার 

মধ্যেই রোগীর ফের কম্প দিয় জ্বর আসিল। ফের কম্পদিয়। 

জ্বর শাঁপার খবর লইয়া রোগীর লোক তোমার কাছে 

দৌড়িল। তৃমি দেরি না করিয়া সেই লোকেরই সঙ্গে 
রোগীর বাড়ীতে গেলে । গিয়া দেখিলে, রোগী জ্বরে 

এক বারে বেস হইয়া পড়িয়া আছে। কুইনাইন খাওয়া- 

ইবার এমন জুত'-এমন অবকাশ ছাড়িয়া দিয়া কি দুষ্ষর্ম্মুই 

করিছি ! এখন, দেখিতেছি, রোগীকে বীচানই ভার। 

চিকিৎসকের বুদ্ধির ভূল হওয়া_বিবেচনার ক্রুটি হওয়া 
সোজা নয়! সে ভূলে-সে ক্রটিতে রোগীর জীবন 
নষ্ট হয়! এ রকম ভাবিয়া" চিন্তিয়া ভূমি বিস্তর চেষ্টা চরিত্র 

করিলে, কিন্তু কিছুতেই রোগীটিকে বাঁচাইতে পারিলে না। 

রোগীর গায়ের তাতও কমিল না- তার আর জ্ঞানও হইল না। 

শেষে জরও ছাড়িল--সেই সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীও ছাঁড়িল। তখন 

ত্বমি যার পর নাই অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইয়া বিদায় হইলে। 
অনেকে বলিবেন, এ রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে না । চিকিৎসক- 

কেও এ রকম অপ্রতিভ প্রায়ই হইতে হয় না। আমি তা বলি 

না__আ'মি বলি ম্যালেরিয়া-জ্বরে এ রকম ছুর্ঘটন! খুবই ঘটে। 

যে ম্যালেরিয়া-জরে যে দুর্ঘটন! একবার ঘটিয়াছে, সেই ম্যালে-: 
রিয়া-জ্বরে সে দুর্ঘটন। যে আর ঘটিবে না, তা কে ঠিক করিয়। 



৬১, মুত্রকারক, ঘন্দকারক আর রেচক অসুদ। 

বলিতে পারে ? ম্যালেরিয়া-জ্বরে অমুক্ রোগীর যে হুর্ঘটনা; 

ঘটিয়াছিল, এরও কি তাই ঘটিবে? নাতা বোধ হয়না । 

সে ভয় এখানে কিছুই দেখিতেছি না। ঠিক এই রকম ভাবিয়া 
অনেকে অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি 

দিয়াছেন । প্রথম ভাগে 9৮%০ র পাতে বলিছি, আজ ভ্বর 

হইয়াছে, আজই কি কুইনাছন্ দেওয়া যায়? আর ছুই একটা 

জ্বর না দেখে কুইনাইন্ দেওয়া হবে না। এ রকম বন্দোবস্ত 

কোনও রোগেরই সঙ্গে_বিশেষ ম্যালেরিয়-জ্বরের সঙ্গে খাটে 

না। আজ যেমন জর ছাড়িল, কাল তেমন ছাড়িবে কি না, 

তার ঠিক কি? কাল জ্বরে রোগীর কি অবস্থা ঘটবে, কে 

বলিতে পারে ? তাতেই বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরের হাত 

থেকে রোগীর জীবন রক্ষ। করিবার অবকাশ এক বার 

পাইলে, সে অবকাশ কিছুতেই ছাড়িবেন না। সে অবকাশ 

ছাঁড়িয়। দিলে, আর তা৷ ফিরে পাইবে কি না, কে বলিতে 

পারে? তাতেই মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, ম্যালে- 

রিয়া-দ্বরের ব্রহ্ষান্ত্র কুইনাইন্ খাওয়াউবার অবকাশ পাইলে, 

সে অবকাশ কিছুতে ছাড়িবে না। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর 

যে অবস্থাই কেন হোক না, আর যে উপসর্গই কেন উপ- 

স্থিত থাক্ না, কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ গপাইলেই 

কুইনাইন্ খাওয়াইবে ; কুইনাইন খাঁওয়াইবার অবকাশ কাকে 
বলে, এখানে তা কি আবার বলিতে হবে ? সবিরাম-জ্বরে, 

(ইন্টর্মিটেপ্ট ফীবরে ) ঘাম হইতে আরন্ত হইলেই কুইনাইন্ 
প খাওয়াইবে । স্বপ্পবিরাম-ন্বরে ( রীমিটেণ্ট . ফীবরে ) জ্বরের 

. শ্রকোপ--গায়ের তাপ বে কমিতে জারম্ত হইবে) সেই 



জোলাশ দেওয়ার অনুরোধে রোগের প্ররূতি ভূলিও না । ৬৯১ 

কুষ্ঠনাইন্ খাওয়াইতে আরমু করিবে। রোগীর পেট পরি- 
স্কারই থাক, আর অপরিষ্কারই থাক-_-কোষ্ঠ পরিষ্কারই থাক, 
আর কোষ্ঠবদ্ধই থাক, জিব পরিক্ষারই থাক, তার অপরিষ্কারই 
থাক; পেটের কোন দোষ থাঁক, আর নাই থাক, কুঈনাইন 

খাওয়াইবার অবকাশ ঘুচাইউবে কেন জ্বরের সঙ্গে ষে 

কোন দোষই গাক, আর উপদর্গই থাক তার অস্ত্র 
আলাদা! দিৰে। তার মস্তুর আলাদাঁও দিতে পর. কুইনাইনের 

সঙ্গেও দিতে পার। (১২০ থেকে ১২২র পাত আর একবার 

ভাল করিয়৷ পড়)। সে সব অন্থদ দিনার অন্রোধে 

স্াসল অহৃদ দিবার অবকাশ যেন ঘুচাইও না। ম্যালেরিয়া 

জ্বরের আসল অন্থ্দই কুইনাইন। কুইনাইন খাওয়াইবার অব- 

কাশ হাতে পাইয়া, যিনি তাছাড়িয়। দিয়া বসিয়া থাকেন, 

মালেরিয়া-জ্বরের চিকিৎসায় তাকে যেন কেউ ভুলেও না 

ডাকে। বেশী আর কি বলিব? ূ 
অনেকের বিশ্বাস, রোগীর পেট পরিষ্কার থাকিলে অশ্থদে 

শীঘ্র কাজ করে, অন্গ্গের কাজও ভাল হয়। এ কথা খুব 

সত্য । কিন্তু ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর পেট পরিক্ষার করিতে 

গিয়া, পাছে জো! হারাইয়া বসিয়া থাক, তাই ভানি। রোগী 

ঘুমাইলে জাগাইয়৷ অস্থদ খাওয়াইবার দরকার নাই- ম্যালে- 

রিয়া-জ্বরের চিকিৎসার বেলায় এ কথা বলিন'র যো নাই। 

কেন না, জ্বর আসিবার সময় হইলে, রোগী জাগি থাকিলেও 

জর আসে, ঘুমাইয়া থাকিলেও জ্বর আসে। তাতেই বলিতে, 

রোগী জাগিয়াই থাক, আর ঘুমাইয়া থাক, কুইনাঈন খাঁ?য়াই- 

বার গময় হইলেই কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে । ছোট ছেলে- 
১৮ 



৬৯২ চিকিৎসকের ভুলে --বিবেচনার ক্রটিতে রোগীর প্রাণ যায়। 

দের ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিত্সার বেলায় এ কথাটা যেন খুৰ' 

মনে থাকে । কেন না, সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টপ্রিটেপ্ট ফীবরে) যত, 

ক্ষণ জ্বর থাকে, জ্বরের তাড়শে তারা একবারে ছট-ফট করে। 

তার পর, ভর যে ছাড়িতে আরম্ভ করে, সেই একটু স্বস্তি 

পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে । শ্বল্পবিরাম-জ্বরেও 

(রিমিটেণ্ট ফীবরেও ) ঠিক সেই রকম ঘটে। জ্বরের 
 প্রকোপ-_গায়ের তাত কমিতে আরম্ত হইলে, ওরই মধ্যে 

একটু স্বস্তি পাইয়! তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। কুইনাইন 
খাওয়াইবার সময় এই বটে। কিন্তু কিকরি? এখন ত. 

জাগাইতে পারি না। অনেক কষ্টের পর একটু ঘুম আসি- 

মাছে । ছেলের উপর এ রকম মিছে মায়! মমত| করিয়া, 

কুইনাইন খাওয়াইবার সুযোগটা ঘুচাইয়া৷ দেওয়া হবে না। 
কুইনাইন খাওয়াইবার স্থযোগ ঘুচাইয়৷ দিলে, ম্যালেরিয়া-ভ্বরে 

রোগীর কি বিপদ ঘটিতে পারে, আর ঘটিয়। থাকে, এ কথ! 

এর আগে অনেক বার বলিছি। 

বাহো বন্ধ--কোষ্ঠবদ্ধ সহজ শরীরের হয়-রোগেও হয়। 
সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ক্যাম্টর অইলই খাওয়| সব চেয়ে 
ভাল। ক্যাষ্টর অইল খুব ঠাণ্ডা জোলাপ। ক্যাষ্টর অইলে 
কোনও অগুণ করে না। আর আর জোলাপ লওয়ার পর ছু 

এক দিন এক আধটু কোষ্ঠবদ্ধ হইয়! থাকে । ক্যাষ্টর অইল 
জোলাপের সে দোষ নাই বলিলেই হয়। সোণামুখী জোলা- 

পেরও সে দোষ নাই। এছাড়া আর আর জোলাপে বাহ্ধে 

বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে, চাই কি, বাস্তে নাও, 

হইতে পারে। ক্যাষ্টর অইল জোলাপে সে রকম আশঙ্কা 



কোন রোগের সঙ্গে বন্দোবব্ত.থাটে ন!। ৬৯৩ 

কিছুই নাই। আর আর জোলাপে পেট যে রকম গরম হয়, 

ক্যা্টর অইলের সে রকম হয় না। তাতেই বলি ক্যাষ্টর 
অইলের মত ভাল জোলাপ আর নাই। তবে ক্যাষ্টর 

অইল সহজে কেহ খাইতে চায় না। কাষ্টর অইলের গন্ধেও 

হ্যাকার আসে, আস্বাদনেও ন্যাকার আসে, গিলিতে গেলেও 

স্যাককার আসে । খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়। মিশাইয়। 

খাইলে ক্যাস্টর অইলের ও সব দোষ অনেক কাটিয়া যায়। 
গরম ছুধের ভাবে ক্যাষ্টর অইলের ছুর্গন্ধটা অনেক লুকায়। 
খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়া! মিশাইলে, ক্যাষ্টর অইলের 
আট! আট! ভাবও অনেক কমিয়া যায়। ক্যাষ্টর অইলের 

মাত্র আধ ছটাক। আধ ছটাক ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ছটাক 
খানেক খুব গরম ছুধ মিশাইয়। লইলেই হইতে পারে। 

এমন কি কোনও অন্ত্র্দ নাই, যার সঙ্গে মিশাইলে ক্যাষ্টর 

অইলের আট! আটা ভাবও কাটিয়া যায়-দুর্গন্ধও যায়? 
থাকিবে না কেন? আছে । ভাল অন্ুদই আছে। ক্যাষ্টর 
অইলের যদি বড়মানুষি রকম জোলাপ তয়ের করিয়! দিতে 
চাও, তবে এমনি করিয়৷ তয়ের করিবে । | 

ক্যাষ্টর অইল রে নি ৫ ১ ওল্স 

লাইকর পোটাসি ... ১৮:০০ ৩০ মিনিম 

টিংচর কার্ডেমম কো ন্ ১... ৩০ মিনিম 

টিংচর ল্যাবেগুর কো রঃ ৩০ মিনিম 

সিরপ জিঞ্জর ** ৪ ৪ ডাম 
গোলাপ জল ১ ও, 

একত্র মিশাইয়া৷ একটা শিশিতে বাখ। 



৬৯৪ ক্যাষ্টর 'মইলের বড়ম্নু'ষ জোলাপ তয়ের। 

এই যে অন্ুদ খানি তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার 

মত, অর্থাত এক মাত্রা ৷ 

আর আর অস্ুদ মিশাইবার আগে, ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে 
লাইকর পোটাসি খুব করিয়া মিশাইয়া লইবে। তিন ওুন্দ জল 

ধরে এমন একটা শিশিতে এক ওন্ম ক্যাষ্টর অইল লইয়া, 

তার উপর আধ ডাম লাইকর দোট।সি ঢালিয়। দিবে। তার 
পর, দুটো জিনিশ যতক্ষণ ন| বেশ মিশিয়া যায়, ততক্ষণ শিশিটা 

নিয়ত নাড়িতে থাকিবে-নিয়ত ঝাকাইতে থাকিবে । কাকু 

দিয়া বেশ করিয়। মুখ আঁ1টিয়। তবে শিশিট। ও রকম করিয়া 

ঝাকাইবে। শেষে ক্যাষ্টর আইল. আর লাইকর পোটাসি, 

ছুই একত্র মিশিয়! ঠিক দৈয়ের মত হইয়া গেলে, টিংচর কার্ডে- 

মম্ কো আর টিংচর ল্যাবেগুর কো! ঢালিয়া দিবে, ঢালিয়! 

দিয়া শিশিটে আবার এ রকম করিয়া ঝাঁকাইবে। তার 

পর, সিরপ জিঞ্ঁর ঢালিয়। দিবে; ঢালিয়া দিয়! শিশিটে ফের 

এ রকম করিয়া নাড়ি লইবে। সব শেষে গোলাপ জল 

ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়! দিয়া শিশিটে অনেক ক্ষণ ধরিয়৷ খুব 
ঝাকাইবে। এই তোমার বড়-মানুষি জোলাপ তোয়ের হয়! 

গেল ' খাইবার আ।গে শিশিটে আর একবার নাড়িয়। লইতে 

বলিবে। এই যে ধড় মানুধি জোলাগ তয়ের করিলে, এ এক 

রকম খোষবয় শননত বলিলেই হয়। 

ক্যাষ্টর অইল ছাঁড়। আরও অনেক জোলাপ আছে। সে 

সব জোলাপের কথা মেটিরির়া মেডিকায় বলিব । 

ক্যাব্টর অইল্ সহজ ক্কোষ্ঠবদ্ধেরও যেমন অস্থুদ, কোষ্ঠ 
শুদ্ধি না হওয়৷ যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদেরও সে 



ইন্টেষ্টাইনেল অবৃষ্ক্পন--অন্ত্রের অবরোধ । ৬৫. 

রকম কোষ্ঠবন্ধের তেমনি অস্তুদ॥। সহজ শরীরে মাঝে মাঝে 

যে কোষ্ঠবন্ধ হইয়া থাকে, দেই কোষ্ঠবদ্ধকেই সহজ কোষ্ঠবন্ধ 
বলিতেছি। কোষ্ঠিশুদ্ধি না হওয়। যাদের অভ্যাস পাইয়া 

গিয়াছে, তাদের সে রকম কোষ্ঠবদ্ধ রোগকে আমাদের বৈদ্ভর 
কোষ্ঠাশ্রিত বারু বলেন। ডাক্তরের। সে রকম লোষ্ঠবদ্ধকে 
হেব্চির়েল কন্ষ্টিপেশন বলেন, ভাল বাঙ্গালায় আভন্যাসিক ' 

কোষ্ঠবদ্ধ বলে। আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধকে সৌজান্তুজি অভ্যাস 

পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ বলিতে পার। অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধকে 

সোজ। জ্ঞান করা হবে না । কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া, শেষে অন্ত্রের 
ভিতর মল এত শক্ত আর এমন গুটলে হইয়া জমিয়। যাইতে 

পারে যে, বাহো হইবার পথই বন্ধ হইয়া যায়। বাহে হই- 

বার-__মল বাহির হইয়া আসিবার পথ বন্ধ হুইয়া গেলে কি 

সর্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। বাছো হইবার পথ বন্ধ 
হইয়া গেলে তোমার জোলাপেই বাকি করিবে? পিচকিরি- 

তেই বা কি করিবে? অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়। বাহ হওয়ার 

পথ বন্ধ হইয়! গেলে, ডাক্তরেরা তাকে ইন্টে্টাইনেল অব- 

ট্রকৃশন্ বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় আন্ত্রাবরোধ ( অন্ত্রের অবরোধ ) 

বলে। অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিয়৷ বাহে 

হওয়ার পথ মদি বন্ধ হইন্না যায়, আর চিকিৎসক যদি রোগীর 
বাহে করাইয়! দিতে না পারেন, তবে তাকে তার মৃত্যু রাড়া- 

ইয়। দেখিতে হয়। অন্ত্রের ভিতর মল জমিয় বাহো হওয়ার 

পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার চিকিসাও সোজ! নয়। এ চিকিৎসার 

কথ! এখনই বলিব। এমন অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধেত্র 

চিকিৎসার কথা বলি। 



৬১৯৬ অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠ-বদ্ধ। 

অভ্যাস পাওয়। কোষ্ঠবদ্ধের আমি দুটা অন্দ জানি। সে 

দুটী অহ আর কি? ক্যাষ্টর অইল আর বেলাডনা । আগে 

ক্যাটর অইলের কথা বলি। তার পর বেলাডনার কথ! 

বলিব। 

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধ থেকে যখন এত বিপদ ঘটিতে 
পারে মার ঘটিয়াও থাকে, তখন যত শী পার এ রকম কোষ্ঠি- 

বদ্ধ ঘুচাইয়া দিবে; কোষ্ঠিবদ্ধ বার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, 
প্রথম দিন ছটাক খানেক গরম দুধের সঙ্গে মিশাইয়। দেড় 

গুন্ম (১২ ডাম) ক্যাষ্টর অইল তাকে খাঁওইয়! দিবে। তার 
পর দিন সাঁড়ে এগার ডাম ক্যা্টর অইল খাওয়াইয়া দিবে। 

তিন দিনের দ্িন এগার ভীম ক্যাষ্টর অইল দ্রিবে। চারি 
দিনের দিন সাড়ে দশ ডাম দিবে। পাঁচ দিনের দিন দশ ডাম 

দিবে। ছ দিনের দ্রিন সাড়ে নয় ডাঁম দিবে। সাত দিনের 
দিন নয় ডাম দিবে । আট দিনের দিন সাড়ে আট ডাম দিবে। 
নয় দিনের দিন আট ডাঁম (এক গুন্ন) দিবে । এ রকম 
করিয়৷ রোজ ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আধ ডাাম করিয়া কমাইয়। 
কমাইয়। দিবে । এই রকম করিয়া মাত্র। কমাইতে. কমাইতে 

যখন ক্যাউর অইলের মাত্রা আট ডাম আসিয়া দ্াড়াইবে, 
তখন ক্যাস্টর অইল্ না খাইলেও রোগীর বাহে আপনিই হবে। 

কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্যে তার কোনও জোলাপ লইতে হবে না। 
যথার্থই ক্যাষটর অইলের এটা বড় আশ্রর্য্য গুণ। আর 

কোনও জোলাপের এ গুণ আছে কি না, বলিতে পারি না । 

এস্স আগেই বলিছি, আর আর জোলাপ লওয়ার পর ছু এক 

দিন কোষ্ঠবন্ধ হয়। কিন্তু ক্যা্উটর অইল জোলাপ লইলে সে 



অভ্যাস পাঁওয়। কোষ্ঠবদ্ধের অসুদ ক্যাষ্টর অইল ও বেলাডনা । ১৯৭ 

রকম কোষ্টবদ্ধ হয় না। সোণামুখী জোলাপেরও এ গুণ 
আছে। কোষ্ঠবদ্ধ বার অভ্যাস পাইয়া! গিয়াছে, তার যখন এই 

রকম করিয়। চিকিগুস। করিবে, তখন তাকে লঘু লঘু আহার 

দিবে। কেন না, এ অবস্থায় রোগী যদি আহারের কোনও 

অত্যাচার করে, তবে তার পেটের ব্যামে। হয়। লঘু আহার 

আর কি? সা, ফ্যারারুট, একবক্কা ছুধ, সরু চাইলের ভাত . 

আর মাছের ঝোল। 

তার পর এখন বেলাডনার কথ! বলি। 

বেলাডন! অভ্যাস পাওয়া কোষ্টব্ধের আর একটা খুব 
ভাল অন্ুদ। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাকে 
রোজ সকালে বেলাডনার বড়ি খাইতে দিবে। বেলাডনার 

বড়ি যেমন করিয়৷ তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

একষ্টাক্ট বেলাডন! "১, রর ১ ড্রাম। 

এক ট্রাক্ট জেনশন **+ ৮০, ৩ গ্রেন। 

একত্র মিশহিয়া এতে ৬টা বড়ি তয়ের কর। 

রোজ সকালে একটা করিয়া বড়ি খাইতে দিবে । একটা 
বড়িতেও বেশ কোষ্ঠিশুদ্ধি হয়। একটা বড়িতে যাঁর বাছো 

পরিক্ষার ন| হবে, তাকে 'ছুটো তিনটে বড়ি একবারে দিবে। 

তিনটের বেশী দিবার দরকার হয় না। সচরাচর একটা বড়ি- 
তেই বেশ কাজ হয়। 

কোষ্টবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, বেশ করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলে তাঁর অপাকের কিছু ন! কিছু পরিচয় পাইকেই. 

পাইবে। আর বেশ করিয়া যদি ঠাউরে দেখ, তবে তার 



৬৯৮ অভ্যাস পাঁওয়! কোষ্ঠবদ্ধে" অইল দিবার নিয়ম । 

জিবের উপর খুব পাতলা আর শাদা এক রকম ছাতা! দেখিতে 
প:ইবে। এ ছাড়া, তার জিবের আগায় ফুটুকি ফুটুকি গুলি 

উচু আর রাঙা মালুম হবে । হাত দিয়া উপর-পেট ( বুকের 

কড়ার নীচেটা ) চাপিলে তার বাথা লাগে। সহজ শরীরে 

আহারের পর ঘে রকম একটু স্বন্তি বোধ হইয়! থাকে, তার 

সে রকম স্বস্তি হয় না। স্বুস্থি হওয়া দুরে থাক, আহারের 
পর তার বরং কষ্টই হয়। কষ্ট আর কোথায়? পেটে 

আহারের পর পেটে কেমন এক রকম ভার শ্রার বোধ হয় 

আর কেমন এক রকম অন্খ অন্নখ করে । এ ছাড়। এর এক 

আধটু মাথা বরা প্রায় থাকেই। এ রকম রোগী বদি বেশ 

নিয়ম করিয়া বেলাডনার এ বড়ি খায়, তবে তার কোষ্ঠবন্ধ 
নির্দে।ষ সারিয়া যায়। বেলাডনার বড়ি ক দ্রিন খাইতে হয়, 

তার কিছু নিয়ম এখন ধরা নাই | কারো কারো সাত দিনেই 

বেশ উপকার হয়। কারে কারে। চৌদ্দ দিনের কমে তেমন 
উপকার হয় না। আবার কারো কারো কোষ্টদদ্ধ নির্দোষ 
সারিয়া যাইতে একুশ দিনও লাগে। পোগা যে দিন সকালে 

বেলাডনার বড়ি খায়, সেই দিনই খাওয়। দাওয়ার পর তার বাহে 

পরিক্ষার হয়_খানিক শক্ত মল নির্গত হইয়া বয় । যখন দেখিবে, 

বেলাডনা না খাইয়াও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতেছে, তখনই জানিবে 
যে, বেলাডনা ও রকম নিয়ম করিয়া খাওয়ার যে কাজ, তা 

হইয়াছে । সাত দ্রিনই হোক, চৌদ্দ দিনই হোক, আর একুশ 

দিনই হোক, নিয়ম করিয়। বেলাডনার বড়ি খাইলে, তার পর 

রোজ আপনিই কোন্িশুদ্ধি হইতে থাকে। বেলাডনা আর 

খাইতে হয় না। বেলাডন! না খাইয়াও যখন রোজ নিয়ম 



অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধে বেলাডনার বড়ি । ৬৯৯ 

মত কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে, তখন আগেকার কোষ্ঠবদ্ধ দরুণ 
তার আর কোন কষ্টই থাকে না। 

বিলেতে একটা মেমের এই রকম কোষ্টবন্ধ হইয়াছিল । 
মেম সাহেবের বয়ন পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি । তার বয়স 

যখন একুশ বছর, তখন তার কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আরন্ত হয়। 
তার পর &৭ বছর খয়স পধ্যন্ত ঝৌষ্টবদ্ধ খেকে তিনি নানা 

রকম কন্ট পান। কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে িনি হণ্ডায় 
একবার করিয়া জোলাপ শইতেন। তার পর এক ডাক্তর 

সাহেব তার চিকিওসা করেন। ডাক্তর সাহেবের পরামর্শে 

তিনি বেলাডনার এ বড়ি দু হপ্তা খান। চৌদ্দ দিন নিয়ম 

করিয়া বেলাডনা খাইয়া! তার অত প্রাচীন কোষ্ঠবদ্ধ রোগও 
বেশ সারিয়া গিয়াছিল। কোন কোন জায়গায় বেলাডনা বেশ 

নিয়ম করিয়া খাইয়াও রোগী কোষ্ঠবদ্ধের হাত একবারে এড়াইতে 
পারে না। এ রকম ঘটন। কিন্তু খুবই কম ঘটে । যাই হোক 

এ রকম ঘটিলে রোগী যদি এক দিন অন্তর, কি দুদিন অন্তর, 

বেলাডনার বড়ি খায়, *তবে তার কোষ্টবদ্ধ মোটে হইতেই 

পারেনা । কেন না, সচরাচর জোলাপ লওয়ার পর এক 

শাধটু কোষ্ঠবদ্ধ যা হইয়া থাকে, বেলাডনা খাওয়ার পর তা 
হয়না। এছাড়া, বেলাডনারু মাত্র বাড়াইবার দরকার হয় 

চে | 

কোষ্ঠটবদ্ধ রোগ বেশী দিনের না হইলে, বেলাডনায় 
খুব শীঘ্র উপকার হয় । কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে এক জনন 
পাঁচ হপ্তা ধরিয়া একদিন মন্তর জোলাপ লইয়াছিল। উপরো " 

উপরি এত বার জোলাপ লইয়। উপকারের চেয়ে তার 



৭০০ অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের অপাকের পরিচয় পাঁওয়। যায়ই। 

অপকারই বেশী হইল । শুনিলে আশ্চধ্য হবে, শেষে সেই 

রোগী বেলাডনার এ বড়ি নিয়ম করিয়! খাইয়া, ছ দিনে 

তেমন কোষ্ঠবদ্ধ রোগের হাত থেকে নিস্তার পাইল ! 

কোষ্টবদ্ধের সঙ্গে ধরি অপাক থাকে, কি অগ্নিমান্দ্য থাকে, 

তবে নেলাডন। খাঁওয়াইবার আগে রোগীর যাতে বেশ পরি- 

পাক হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এমন অন্ুদ দিবে । খাওয়া দাওয়ার 

ধরাধর করিলে আর নিয়ম করিয়া স্যালিসিনের পুরিয়া দিন 
কতক খাইলে, অপাক দোষ বেশ সারিয়া ষায়। স্যাঁলিসিনের 

পরিয়া ৫৯১র পাতে লেখা আছে। 

এর আগেই বলেছি, কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে বেলা- 
ডনার এ বড়ি তিন হণ্তার বেশী খাইতে হয় না। এ ছাড়া 

কোষ্ঠ বদ্ধ দুর করিবার ক্ষমতা বেলাডনার এতই আছে যে, 
বেলাডনা খাইয়। আমার কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচিল না__রোগীকে এ 
কথা প্রায়ই বলিতে হয় না অন্ুদের গুণ এর বাড়া আর 
কি হইতে পারে ? 

সচরাচর আমরা যেসব জোলাপ ব্যবস্থ। করিয়া থাকি, 

বেলাডনার সঙ্গে সে সব জোলাপের তুলনাই হইতে পারে না। 
কেন না, 

(১) বেলাডন! খাইলে পেঁট কামড়ায় না; পেটের ভিতর 

কোন রকম অস্থখই বোধ হয় না। 

(২) বেলাডনা খওয়ার পর একবার সহজ বাহো হয়ঃ 

'বাহে বেশ পরিষ্কার হয়। বেলাডন। খাওয়ার পর বাহো হইতে 
বেশী দেরিও হয় না। 



একটা মেমের অভ্যাস-পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের পরিচয় । ৭০৯ 

(৩) বেলাডন। খাইয়া যে বাহে হয়, তার পর 

কোষ্ঠবদ্ধ বাড়ে না। 

(৪) বেলাডনা খাইলে অন্ত্রের দোষ সব ঘুচিয়া যায়, 

অন্ত্রের অবস্থা সহজ হয়; কীজেই কোন রকম জোলাপ লইবার 

দরকারই হয় না। 

(৫) খুব কম মাত্রায় খাইলেও কাজ হয়। যে অন্তুদ 

খাইতে হবে, তার মাত্রা যত কম হয় ততই ভাল। অস্থদের 

আস্বাদন ভাল হওয়।৷ রোগীর যেমন প্রার্থনা,অস্থদের মাত্র। কম 

হওয়াও তার তেমনি প্রার্থনা । যিনি রোগ ভোগ করিয়াছেন-_ 

যাঁকেমন্ত্রদ খাইতে হইয়াছে, তাকে এ সব কথা আর বেশী 

করিয়া বলিতে হবে না। অন্ুদের মাত্রা খুবই কম (নাই 

বলিলেও হয়), আর খাইতে কোন কষ্টই নাই বলিয়া রোগীদের 

কাছে হোমিওপেখিক অস্তদের এত আদর! যাই হোক্, 

অন্থদের মাত্র! যত কম হয়, আর তার আস্বাদন যত ভাল হয়, 

রোগীর পক্ষে ততই ভাল ; সব চিকিসকেরই যেন এ কথাটা 
মনে থাকে । চিকিৎসক ম্তুদের ব্যবস্থা করিয়া খালাস । এত. 

খানি বিকট অন্ুদ কেমন করিয়। খাইব; এ চিস্ত। চিকিত্সকের 

নয়-__এ চিন্তা রোগীর। এ চিন্তার ভাগ চিকিৎসককেও 

কিছু কিছু লইতে হইলে ভাল হইত। তা হলে অস্তুদের মাত্রা 

আর আম্বাদনের দিকে সব চিকি্সকেরই নজর থাকিত ৷ ছেলে” 

দের চিকিৎসার বেলায় অস্থুদের মাত্রা আর আস্বাদনের দিকে 

চিকিৎসকের বিশেষ নজর রাখা চাই । নৈলে, তারা অস্দ, 
কিছুতেই পেটে রাখিতে পারে না-বমি করিয়া ফেলে। 

সব কথা মেটিরিয়৷ মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। 



৭*২ কোষ্ঠিবদ্ধের সঙ্গে অপাক থাকে ত তার অস্থদ আগে দিবে । 

তার পর এখন খতিয়ে দেখ, বেলাডনার যে কয়টা গুণের 

কথা বলিলাম, আর কোনও জোলাপের সে কয়টা গুণ 

আছে কিনা। সে কয়ট! গুণ থাকা দূরে থাক আর কোনও 
জোলাপের তার একটা গুণ আছে কি না সন্দেহ। তাঁতেই 

বলিতেছি, গুণে বেলাডনার কাছে আর কোনও জ্োলাপই 

নয়। জোলাপকে ডাক্তারের! পর্গেটব বলেন; ভাল বাঙ্গা- 

লায় রেচক বলে। যে অস্র্দে এক আধ বার অল্প তল্লপ 

বাহ্যে হয়, ডাক্তরেরা তাকে ল্যাক্সেটিব বলেন ; ভাল বাঙ্গা- 
লায় মৃদু-রেচক বলে। 

তার পর, এখন অন্ত্রাবরোধের চিকিৎসার কথ। বলি। 
এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জ ময় বাছ্ো হও- 

যার পথ বন্ধ হইয়। গেলে, ভাক্তরেরা তাকে ইন্টেন্ট্যাইনেল 

অব গ্রাকূশন্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় শন্ত্রাবরোধ ( অস্ত্রের 

অবরোধ ) বলে । অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধ থেকেই যে বাহে 
হওয়ার পথ শেষে বন্ধ হইয়। যা, এ কথাও এর আগে 

বলিছি। তার পর এখন কেমন কুরিয়। জ'শিবে, রোগীর 

তন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হই! 

গিয়াছে? তাজানা শক্ত নয়। তা জানিবার বেশ উপায় 
আছে | সে উপায় আরকি? রোগের লক্ষণ। রোগীর 

অন্তরে ভিতর মূল জমিয়া তার বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ 

হইয়া গেলে, লক্ষণ দেখিয়া তা জানা যায়-_লক্ষণ দেখিয়া 

তা ঠিক করিতে পারা যায়। এখন সেই লক্ষণের কথা বলি 

এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জগিয়া বাহ্য হওয়ার 

পথ বন্ধ হইয়! গেলে, ভাল কথায় তাকে অন্ত্রাবরোধ বলে। এই 



মলবন্ধের দকণ অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ । ৭০৩ 

জন্যে, বারে বারে অত গুলি কথা না বলিয়।, তার বদলে 

এখন থেকে অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ ) বলিব। অন্ত্রা- 

বরোধ কথাটা শক্ত বলিয়া যেন আসল রোগটার কথা 

বৃঝিতে গোলমাল করিয়া ফেলিও না। 

অন্াবরোধের লক্ষণ-__- অনভ্রাবরোধ অনেক রকম। 

হান্ত্রের ভিতর মল ক্রমে জমিয়া বাহ হবার পথ বন্ধ হইয়া 

যায়; তান্ত্রের এই রকম অবরোধই সচরাচর ঘটে । এই 

রকম মন্ত্রাবরোধেরই রোগী আমাদের হাতে সচরাচর আসে। 

এই জন্টে এখানে কেবল মল বদ্ধরই দরুণ অন্ত্রাবরোধের 

কথা বলিলাম । সুবিধা পাই ত আর কয় রকম অন্ত্রাবরোধের 

কথ! এর পর বলিব । মল বদ্ধর দরুণ অন্ত্রাবরোধ যে এক 

দিনঈ ঘটে, হা নয়। অনেক দ্দিনের কেণন্ঠবদ্ধ থেকে তবে 
এ রোগটা ঘটে । এক দিন মোটেই ৰাহো হইল না, তার 

পর দিন নামে মাত্র বাহো হইল। হয় তদশ পোনর দিন 

কি মাসেক কারণ. এই রকম করিয়া নামে মাত্র রোজ বাহো 
হইতে লাগিল। রোজ রোজ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়! 
অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিতে লাগিল। এই 

বদ্ধ মল ক্রমে গুট.লে বাধিতে লাগিল, আর গশুকাইয়া শক্ত 

জমাট হইতে লাগিল। শেষে বাহে হবার পথ বন্ধ হুইয়া 

গেল। বাহ্যে হইবে বলিয়া রোগী বাহে যায়, কিন্ত মোটেই 

বাহ্যে হয় না। উপরে! উপরি দু তিন দিন এই রকম হইল 

দেখিয়া সে জোলাপ লইল। €োলাপ মোটেই খু'লল না। 
খুলিবে £কমন করিয়া ? বাহ্যে হুবাব পথই যে বন্ধ। রোগী 
তাজানে না। এ জোলাপে কোনও কাজ হুইল:না বলিয়া, 

১৪) 



৭০৪ মল বহর দরুণ অন্ত্রাবরোধে যে অন্থদ খাওয়াইলে বাহে হয়। 

একটা কড়া রকম জোলাপ লইল। এ বারেও জোলাগ 

খুলিল না। এ বারে, বাড়তির ভাগ, পেটের একটু ফাপ 

হইল, আর পেট-ব্যথ করিতে লাগিল। পেটের ফাপ আর 

পেট-ব্যথা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। পেটের-ফাপ আর 

পেট-ব্যথ! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি আরম্ত হুইল । পেট 

ডাকিতে লাগিল, আর পেটের ভিতর থেকে অত গুলি ঢেউ 

খেলিয়ে থেলিয়ে উঠিতে লাগিল । এই সব দেখিয়। :গৃহস্থ 

আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার ডাকিলেন। 

ডাক্তার আসিয়া আগা গোড়া সব বেশ করিয়! শুনিলেন। 

জোলাপ খোলে নাই শুনিয়া তিনি পিচকিরির ব্যবস্থা 

করিলেন। জুত বরাত করিয়া পিচকিরি দিলেন বটে; 

কিন্তু পিচকিরির জল সব বাহির হইয়া আসিল। পিচ, 

কিরির জল সব ভিতরে গেলও না । যাবে কেমন করিয়! ? 

ভিতরকার পথ যে বন্ধ! বাহ্যে হবারও পথ হন্ধ, পিচ- 

কিরির জল যাবারও পথ বন্ধ। শক্ত গুটুলে মলে অন্ত্রের 

ভিতর বুজন। পিচকিরিতেও বাহ্যে হইল না, ডাক্তার 

মহাশয় বিষম মস্ষিলে পড়িলেন; কি উপায়ে রোগীকে 

বাঁচাইবেন, ভাৰিয়া অস্থির হইলেন । এখন দেখ, রোগীকে 

বাচাইবাঁর সত্য সত্যই কোন উপায় আছে কি না? আছে। 

ভাল উপাঁযই আছে। সে উপায় আর কি? বাহ্যে 

করাইবার উপায়। এ অবস্থায় ষে অন্ুদ খাওয়াইলে রোগীর 

বাহ্যে হয়, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম । 
সল.ফেট অব. ম্যাগ্ীশিয়। ্ ৪ ডাম্ 

.ডাইলিউটু সলফিউরিক্ য্যাসিড. *** ৪* মিনিম্ 



এই ভয়ানক প্লোগের অমন অনুর্দ আর নাই। ৭৫ 

লাইকর ফ্যাট্োপীন্. ১১ 5 ৮, ২* মিনিম্ 

টিংচর অরান্শিয়াই ক ৪ ৪ ভাম্ 

পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল : ন্ ৩ ওন্স ৩ ভাম্ 

একত্র মিশাইয়। একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৪টা দ্রাগ কাটিয়া দেও। এক 

এক এক দাগ ভিন ঘণ্ট। অন্তর খাইবে। 
আমি অনেক জায়গায় এ অন্থুদ্টা ব্যবহার করিয়া 

হাতে হাতে ফল পাইয়াছি। ফল কথা, এই ভয়ানক 
রোগের এমন অনস্থুদ আর মাছে কি না, বলিতে পারি না। 

আমার বিশ্বাস, এ রোগের এমন অস্থদ আর নাই । আমি 

দেখিয়াছি, অস্ত্রদটা একবার খাইলেই রোগীর যাতনা! অনেক 

কম পড়ে । দুবার খাইলেই পেট নরম হয়, আর বায়ু 

সরে। তিন বারের পর খুব শক্ত এক আধট। গুটুলে মল 

বাহির হইয়া আাসে। চার্র বার অন্ুদ খাওয়ার পর 

খানিকটে পাতলা মল বাহির হয়। পাঁচ বারের পর টের 

গুটলে বাহির হইয়৷ আসে । এর পর থেকেই বিনা কষ্টে 

তার বাহ্যে হইতে থাকে । সবজায়গাতেই যেঠিক এই 

নিয়মে এই রকম ঘটিতে চায় বা ঘটিয়! "থাকে, তা নয় 

তবে খতিয়ে দেখ ত, প্রায়ই এই রকম দেখিতে পাবে। 
এই অন্ুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে যদি গরম 

জলের টপে বসান যায়, আর গরম জলের পিচকিরি দেওয়া 

যায়, তবে রোগীর বাহ্যে হইতে বেশী দেরি হয় না। এ 
ছাড়া, রোগীর পেটের চামড়ার নীচে ৫ মিনিম্ করিয়। লাই- 
কর য়্যাটেনাপীন মাঝে মাঝে পিচকিরি করিয়। দিতে পারিলে 



৭০৬ কোষ্ঠবন্ধকে কখনও সোজ। ব্যাপার মনে করিও ন। 

রোগী মারও শীত্ব ভাল হয়। চামড়ার নীচে কেমন করিয়া 

পিচকিরি করিতে হয়, ৯৩--৯৪র পাতে তা বলিছি। 

অন্ত্রাবরোধ ভারি শক্ত রোগ । এ রোগ হইলে রোগীর 

জীবন লইয়া টানাটানি করিতে হয় । এ ছাড়া, এ রোগের 

চিকিসায় চিকিৎসককে একবারে দাকানি চোঁকানি খাইতে 

হয়। এ রোগ একটু শক্ত হইয়! দাড়াইলে চিকিৎসককে 
মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয়। জোলাপ দিলে বমি হইয়া 

উঠিয়া যায়। পিচকিরি দিলে পিচকিরির জল বাহির হইয়া 

আসে। বিষম দায় । চিকিৎসক কিছুতেই রোগীর যাতনা 

কমাইতে পারেন না । অনেক জায়গায় চিকিৎসককে হারি 

মানিয়৷ চলিয়া মাসিতে হয়। তাতেই বলি, কোষ্ঠবদ্ধ থেকে 
যথন এমন ভয়ানক রোগ জন্মে, তথন কোষ্ঠবদ্ধকে কখনই 

সোজ! ব্যাপার মনে করা হবে না। কোষ্ঠবন্ধ রোগটা 

খুব সাধারণ। কোষ্ঠবন্ধ সচরাচরই ঘটে। তাই বলিয়া, 
কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যে অমন ভয়ানক রোগ জন্মিতে পারে ; 

মার জন্মিয়া থাকে, তা যেন ভুলিন়: যাইও না। কোষ্ঠবদ্ধ 
হুইলে তখনই তার প্রতীকার করিবে; কখনও অবহ্ল৷ 

করিয়া থাকিবে না। 

বেলাডনা কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার খুব ভাল অন্থদ। এ 

কথা এর আগেই বলিছি। আবার ঘ্ল্যটেপীন অন্ত্রাবরোঁধের 

তেমনি ভাল অস্থদ। এ কথাও এই মাত্র বলিলাম। কোষ্ঠ- 

বদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। কোষ্ঠবদ্ধ নিজে সোজ। 

রোগ । অন্ত্রাবরোধ ঢের শক্ত রোগ--শক্ত রোগ কেন? 

ভয়ানক রোগ । তেমনি আবার এ দিকে ধর। বেলাডন। 



কোষ্ঠবন্ধ আর অন্ত্রাবরোধে বেলাডন! 'আর:র্যাটে পিন । ৭*৭ 

মার য্যাটো পীন একই জিনিস। সিঙ্কোনার সঙ্গে কুই- 
নাইনের যে রকম সম্বন্ধ, আফিডের সঙ্গে মাফিয়ার যে 

রকম সম্বন্ধ, বেলাডনার সঙ্গে ফ্যাটোপীনের ঠিক দেই 
রকম সম্বন্ধ । বেলাডন1 থেকে ফ্যাট পান তয়ের হয়! 

বেলাডনার চেয়ে য়াটোপীন ঢের তেজাল বিষ--ভয়ানক 

বিষ। তবেই দেখ, 'কোষ্ঠবদ্ধ “আর অন্ত্রাবরোধ, এ ছুটী 
রোগের সঙ্গে, বেলাঁডন। আর য্যাটোপীন, এ দুটা অন্ুদের 

কেমন চমহকার মিল! কোষ্টবদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে । 

বেলাডনা থেকে য়্যাট্োপীন তয়ের হয়। কোষ্ঠবন্ধ ঢের 
সোজা রোগ, এর অন্রদও ( বেলাডন!। ) তেমনি ঢের 

নরম বিষ। অন্ত্রাবরোধ খুব ভয়ানক রোগ, এর অস্থদও 

(য়্যাটেোপান ) তেমনি কড়া--তেমনি ভয়ানক বিষ। 

য্যাটে,পীয়া, ফল্যাটেপাইনা, ফ্যাটেপীন- য়্যাটে।- 

পীনের এই তিনটা নাম। য়্যাটেশপীন নামটাই বেশী চলিত । 
য্যাটেপীন-ঘটিত ও অস্থদ্টা খাওয়াইবার সময় রোগীর 
চোঁকের পুতলে! মাঝে মাঝে পরীক্ষা! করিয়া দেখিবে। 

বে দেখিবে, চোকের পুতলো বড় হইয়াছে, সেই অমনি 

য্যাট্রোপীনের মাত্রা কমাইয়া দ্িবে। চোঁকের পুতলো বড় 
হওয়া, চোঁকে ঝাপ্ল! দেখা, মাথ!-ঘোরা, ভুল-বকা, ঠোঁট, 
জিব, টাকর! শুকাইয়! যাওয়া, আর সেই জগ্যে গিলিবার 

কষ্ট, নাড়ীর বল কমা! আর বেগ বাড়া ;-এ নব লক্ষণ দেখা 
দিলে তখনই অহৃদ বন্ধ করিয়া দিবে। এ সব লক্ষণনা 

মানিয়! যদি অনুদ্দ খাওয়াইতে থাক, কি চামড়ার 'নীচে 

র্যাট্োপীন পিচংকিরি করিতে থাক, তবে খেঁচুনি হইয়া 



৭৯৮ মোটামুট জানিয়! রাথ জ্বর-গায়ে জোলাপ দেওয়। ভাল নর। 

রোগী শীত্বই মরিয়! যাঁয়। তা হইলেই অন্ত্রাবরোধের চূড়াস্ত 

চিকিশুস৷ করিলে ! খেঁচুনিও হয়, পক্ষাঘাতও হয়। ছোট 

ছেলেদের তড়ক' হুইলে যেমন খেঁচুনি হয়, জোআন 
রোগিদের মৃগি রোগে যেমন খেঁচুনি হইয়া থাকে, এখানেও 
সেই রকম খেঁচুনি হয়। বেলাডন!1 খাইয়া বিষাক্ত হইলেও 

রোগীর এই সব লক্ষণ ঘটে'। এ নব কথ মেটিরিয়া মেডি- 
কায় ভাল করিয়া বলিব। 

সহজ শরীরে বাহ বন্ধর কথ। মোটামুটি এক রকম 

বলিলাম । এখন জ্বর জাড়িতে বাহো বন্ধ হওয়ার কথা 

বলিৰ। 

কোষ্ঠবদ্ধ থাক বানা থাক, জ্বর হইলেই জোলাপ 
লইতে ছয়- ছেলে বুড়ে জোআনের এ ব্যবস্থা জান! 

আছে। এ ব্যবস্থা! জানিবার জন্য চিকিত্সকের দরকার হয় 

না। এব্যবস্থ! গৃহস্থের| নিজেই করিয়া থাকেন। জ্বর 

হইলে আগে জোলাপের খোজ-_তার পর অন্ধ বিস্দের 

খোঁজ । ব্যবস্থা যা আছে, ত|নেশই অধছে। সে সন্ধে অমি 

ঞএখন আর কিছু বেশী বলিতে চাই না। এর জাগেছু 

চারি কগা যা বলিডি, তাই যথেষ্ট । তবে মোটামুটি জানিয়া 

রাখ, ভ্বর-গায়ে জোলাপ লওয়! ভাল নয়। অনেক জায়গায় 

তাতে অনিষ্ট হয়। গায়ের তাত যত বেশী, জুরের তাড়না 
যত বেশী, জোলাপ লওয়াও তত দৌঁধ। ছেলেদের বেলায় 

_ এ কথাট। ধেমন .খাটে ; তেমন আর কারু বেলায় নয়। 

জ্বরে ছেলেদের জোলাপ দেওয়। আর তাদ্দের তড়কা 

ডাকিয়া আন।- দুই-ই সমান। আমার বেশ মনে আছে, 



জরে ছেলেদের গায়ের তাত বেশী হইলে তড়ক। হইবার কথ! । ৭*৯ 

অনেক দিন হইল, মাঝারি রকম শহরের চাপরাস-ওআলা 

এক জন ভাল ডাক্তর, পাঁচ বছরের একটী ছেলেকে খুব 

জ্বরের উপর জোলাপ দিয় তার সাংঘাতিক তড়ক আনিয়। 

উপস্থিত করিয়াছিলেন। মনেই তড়কাতেই ছেলেটী মারা 

যায়। ছেলেটাকে বাচাইবার জন্যে শেষে আমরা বিস্তর 

চেস্ট! করিছিলাম। কিন্তু আমাদের 'সধ চেষ্টা নিষ্ষল হইছিল। 
তড়কার সুব্রপাতেই বিশেষ তদ্বির হইলে কি রকম ফল 

হইত, বলিতে পারি না। ভড়কাঁর ভয়ে ছেলেদের দ্র 
জাড়িতে জোলাপ দেওয়া ত উচিত নয় জানিয়া রাখিলাম। 

তাদ্দের কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবাঁর তবে উপায় কি? কেন? পিচ 

কিরি দিলে তখনই তাদের বাসে হইয়া যায়। পিচ.কিরি 

দেওয়ার মত সোজ। কাজ আর নাই। পিচ.কিরি দেওয়া 
ব্যাপারও খুব সোজা-পিচংকিরি দেওয়ায় কোন ভয়ও 

নাই_পিচংকিরি দেওয়ায় কোন কষ্উও নাই। খানিকটে 

গরম জলে সাবান গুলিয়া, তাতে একটু ক্যা্টর অইল আর 
একটু তাপিন দিয়া! তই পিচ.কিরি করিয়া দিবে । ছেলের 

বয়স বুঝিয়া সাবানগোল! জলের ক্যাষ্টর অইলের, আর 
তার্পিনের মাত্রার ইতর বিশেষ করিবে। ৮১২--৮১৩র পাতে 

এ সব বেশ করিয়া! বলিছি। ছেলের গায়ের তাত খুববেশী 

হইলে তাদের তড়ক। হইবারই কথ|--অনেক জায়গায় তড়কা 

হইয়াও থাকে। এ অবস্থায় তাদের জোলাপ দেওয়া আঁর 

“ঘুমন্ত বাঘ চিওন'? ছুই-ই সমান-_-এ কথাট। যেন সকলেরই 
মনে থাকে পিচ.কিরি দিলে ছুই উপকার একবারে হয়। বাহো 
ত তখনই হয়--তড়ক৷ হইবার ভয়ও অনেক কমিয়া যায়। 



৭১৩ শক্ত জর জাড়িতে জোলাপ দিয়া বাহে করাইবে না। 

জ্বরের উপর জোন্সান রোগিদেরও জোলাপ দেওয়। 

পরামর্শ নয়। জ্বরের প্রকোপের সময় জোলাপ দিলে 

তাদের আমাশাও হইতে পারে- রক্ত-আমাশাও হইতে 

পারে। কোষ্ঠবন্ধ বেশী রকম থাকিলে, পিচ.কিরি দিয়! 

ভাদের বাহো করাইয় দিতে পার । ৬২র পাতে যে ডাই- 

লিউট হাইডো ক্লোরিক ফ্ল্াসিড মিকম্চর লেখা আছে, সে 
মিকশ্চরেও বাহো হয়। যে সব অন্দে সহজ বাহো হয়, 
ভাল কথায় তাদের মুন রেচক বলে । ভাইলিউট হাইডে?- 

ক্লোরিক ফ্যাসিড একটা মৃছ্ু-রেচক। এই জন্যে জ্বরে যারা 

মিকশ্চর খায়, তাদের আর কোনও জোলাপ দিবার বড় 

একট! দরকার হয় না। ও মিক্শ্চরে যদি বাহো না হয়, 
তবে পিচ্কিরি দিয়া বাহো করাইয়া দ্িবে। কিকি জিনিস 

দিয়া, কি রকম জুঁত বরাত করিয়। পিচকিরি দিতে হয়, এর 

আগে তা অনেক বার বলিছি। 

পেট-ফাপার কথা বলিবার সময় পিচ.কিরি দিবার কথ! 

ঢেরই বলিছি। সে সব কথা যদি মনে করিয়া রাখ, আর 

জায়গা বিশেষ রোগীর অবশ্য! বুঝিয়া সে সব খাটাইয়! লও, 

তবে পিচ্কিরি দিবার কথা তোমাকে শশার আমার বেশী 

কিছু বলিতে হবে নাঁ। বাতশ্রেত্স-বিকারেই হোক, আর 

অন্য কোন রকম শক্ত ভর জাঁড়িতেই হোক, জোঁলাপ দরিয়া 

কখনও বাহে করাইবে না পিচ.কিরি দিয়া রোগীর বাহো 

করাইয়! দিবে । এ একটা! নিয়ম জানিয়া রাখ। ভূলেও 

কখনও এ নিয়মের এদিক ওদিক করিও না। বাতশ্লেম্- 

বিকার কাকে বলে, এর আগে তা অনেক বার বলিছি। 



মাথ! ঠাণ্ডা, প! গরম, কোষ্ঠ ছাপ রাখ ত অস্থুদের দরকার কি। ৯১১ 

অনেক জায়গায় ন্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ) 

শেষে পেটের-ব্যামো (ডোয়ারীয়') আপনই আসিয়া উপস্থিত 

হয়। জোলাপ দিলে সেসব জায়গায় “ঘুমন্ত বাঘ চিগন” 

হয় মাত্র । তাতেই বল, জ্বরে জোলাপ টোলাপ দেওয়া 

ভাল নয়। তবে এনাজান্তজি ভ্বরে জবর চা ডিয়া গেলে বেশ 

সবল রোগীকে ক্যাঞ্টর গইলের গোলাপ দিয়া তার কোষ্ঠ- 
বদ্ধ ঘুগাইতে পার । কিন্তু জোলাপের হন্ুরোধে কুইনাইন 

খাওয়।ইবাব শযোগ যেন হাবরাইও না! কণা এর আগেই 

নলিছি, দবকাব হয় ত কুইনাউন আগার কেলাপ এক সঙ্গেই 

দতে পার । কুউনাইনের সঙ্গে জোলেফ। (জ্যালপ পাউডর) 

বেশ দেওয়া যায় । এ কথাও এর আগে বলিছি। 

বাহো বঙ্ধর কথ! মোটামুটি এক রকম বলিলাম! এখন 
আর একট মোটা কথা বলিয়া বাহো- বন্ধার কপা শেষ করিব। 

এ মোটা কথাট! বড় কাছের । এ ধথাটায় রোগীর যেমন 
দরকার, সহষ্ঞি মানুষেরও তেমনি দরকার । 

বেশ খিদে 5ওধাঃ বেশ হজম হওয়া, বেশ ঘুম হওয়া, 

এার রোজ নিয়ম মত সহজ বাহে হওয়া, (বাহে পরিক্ষার 

হওয়া) সুস্থ শরারের চিহ্ন । এ নব, ত্ুস্থ শরীরেই হইয়া 

থাকে । এ চারিটার একটীর তফাত হইলেই শরার শন্ুস্থ 

হয়। শরীর যাদ্দের ভারি অন্ুস্থ, এ চাঁরিটীর একটীও 
তাদ্দের নিয়ম মত হর না! ডাক্তরের। বলেন, তুমি যদি 

মাথা ঠাণ্ডা রাখ, পা গরম রাখ, আর কোন্ঠ পরিষ্কার রখ, 
তরে তোমার ভাক্তরের তক রাখবার দরকার নাই । এখন 

এই তিনটা কথার মানে একবার বেশ তলিয়ে বুঝ দেখি। 



৭১২ ধার! নিতাস্ত বাছির। গুছিয়। খান, তাদের .. :' 

তার! (ডাক্তরেরা ) ওডিকলো, ল্যাবেগ্ডুর মাথায় দিয়৷ 

মাথা ঠ1গা রাখিতে রলেন নাই। রোজ নিয়ম মত ঠাণ্ডা 

জলে প্লান করিয়া মাথা ঠাণু! রাখিতে হয়। তারা গরম 

মোজ। পায়ে দিয় পা গরম রাখিতে বলেন নাই । পথ চলিয়। 

বেড়াইয়া৷ পা গরম রাখিতে হয়। তারা জোলাপ লইয়। 

কোষ্ঠ পরিক্ষার রাখিতে বলেন নাই। খাওয়া দাওয়ার 

ধরাধর করিয়া__খাওয়া দাওয়ার তদ্ির করিয়া কোন্ঠ পরি- 
কার রাখিতে হয়। যা বল, খাওয়া দাওয়ার ধরাধরই বা 

কিরকম? খাওয়া দাওয়ার তদ্বিরহই বাকি রকম? কি 

রকম তা বলি। খিদে রাখিয়া খাইতে হয় খিদেনা 

রাখিরা খাইলে মগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে 
ভাল পরিপাক হয় না। পরিপাক না হইলে, রোজ নিয়ম 

মত সহজ বাহো হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। তার পর 

ধর। যে সব জিনিস সহজে পরিপাক হয়, কেবল 

সেই সব জিনিসই খাইলে অগ্ন ঠিক থাঁকে__ অগ্নি- 
মান্দ্য হইতে পারে না-পরিপাকেরও কোন ব্যাঘাত 

হয় না--রোজ নিয়ম মত সহজ বাহে হইবারও কোন 

ব্যাঘাত ঘটে না। ভার পর ধর। বাহো যে হয়, সেটাকি? 

য৷ খাওয়। যায়, তারই অবশিষ্ট অপার ভাগ মল হইয়। 

নামিয়। যায়। তবেই দেখ, যা খাওয়। যায়, তা য্দি সবই 

পরিপাক হইয়া যায়, তবে তার অবশিষ্টই বা কি থাকিবে ? 

মঙ্গ ইইয়াই বাকি নামিয়া যাবে? তাতেই বলি, পরিপাক 

হবে না বলিয়া, দন্দেশের খোস! ছাড়াইয়। খাওয়ার 

গোচ নিতান্ত বাছিয়! গুছিয়াও খাওয়! ভাল নয়। বারা এ 



শরীরকে না খাটাইলে কোষ্ঠবন্ হয়। ৭১৩ 

রকম করিয়! নিতান্ত বাছিয়! গুছিয়া খান, তার! কোষ্ঠবন্ধর 
হাত কখনও এড়াইতে পারেন না। যুক্তি সব তাতেই চাই। 

আহারের ক্রটিতে তাদের কোষ্ঠবদ্ধ হইতেছে, তারা তা না 
বুঝিয়া কোষ্ঠবদ্ধ ঘুগাইবার জন্যে জোলাপ লইয়! লইয়। সারা 

হন। আপনারাও সারা হন, কোষ্ঠবদ্ধ ঘোচে না কেন 
বলিয়৷ চিকিৎসককে ও তিত বিরক্ত“করেন। তাতেই বলি, 

আমাদের দেশে আহারাদির যে ব্যবস্থা আছে, তার চেয়ে 

ভাল ব্যবস্থ আর হইতে পারে না। ডাইল আর তরকারি 

দিয়া ধারা রোজ নিয়ম মত জুত বরাত করিয়া ভাত খান, 

তাকিয়া ঠেশ দিয়! বলিয়া যার! দিন কাটান না, কোষ্ঠবদ্ধ কি 

তাদের তা জানিতে হয় না। বলিয়া থাকিলে--শ্রম ন! 

করিলে--শরীরকে না খাটাইলে- কোষ্ঠবন্ধ হয়; যীদের 
খাওয়া পরার কষ্ট নাই, তাদের সেটা জানিয়া রাখিলে 

ভাল হয়। ঘরে ভাত কাপড়ের অভাব ন1 থাকে-_খাটি- 

বার দরকার না থাকে--রোজ দু বেলা আধ কোশ করিয়া 

এক কোশ পথ হাটিফ়া -আাসিবে-_বেড়াইয়। আসিবে-_তাঁতে 
ত আর কোনও দোষ নাই। 

এখানে সহজ শরীরে কোষ্ঠবন্ধ হওয়ার কারণও এক 
রকম মোটামুটি বলিলাম । গৃহস্থও সাবধান হইতে পারি- 
বেন, চিকিৎসকও তার রোগীকে পরামর্শ দিতে পারিবেন । 

তার পর এখন পক্ষাঘাতের কণ। বলি। 

২২ পাক্ষাঘাতি- ম্যালেরিয়া-বিষে না ঘটা- 

ইতে পারে, এমন রোগই নাই। এ কথ এর আগে অনেক 
বার বলিছি। তাতেই বলি, ম্যালেরিয়া-জ্বরেরও উপসর্গ ন| 



৭১৪ পক্ষাধাত--ষ! যা থেকে পক্ষাঘাত হয় । 

হইতে পারে, এমন রোগই নাই । আর তাতেই বলিতেছি, 

ম্যালেরিয়"্জ্ববের সব রকম রোগী যদি বাঁচাইতে চাও, তবে 

তোমাকে অনেক রকম রোগের চিকিতসা বেশ করিয়া 

জানিয়। রাখিতে হবে । তার পর বলি। 

যদি ধর ত পক্ষাঘাত, রোগের একটা লক্ষণ বৈ আর 

কিছুই নয়। উদ্দরী যেমন রো/গর একটা লক্ষণ, পঙ্গা- 

ঘাতও তেমনি রোগের একটী লক্ষণ জানিবে। পক্ষাধাতকে 

ডাক্তরেরা প্যারালিমিস বলেন; সোজা ইংরিজিতে পলজি 

বলে। মগজের € মাথার ঘিলুর ) অনেক রকম বামো থেকে 

পক্ষাঘাত হইতে পারে-হইয়াও থাকে । মগজে বেশী রকম 

ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে- হইয়াও থাঁকে। 

শির-দাড়ার মাইজের অনেক রকম ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত 

হইতে পারে -হইয়াও থাকে । শিরদাড়ার মাইজে পেশী 

রকম ঘা ঘে! লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারেন 5ইয়াও 

থাকে । মগজ ঢাকা পদ্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষা- 

ঘাত হইতে পারে-_হইয়াও খাকে 1 শির দাড়ার মাইজ 

ঢাক! পর্দারও ব্যামে! স্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে 

পারে--হইয়াও থাকে । মগজের কথ। আর শির-দাড়ার 

মাইজের কথা ৮৪০-৮৪১র পাতে বলিছি । মগজ-ঢাক! 

পর্দার কথা 8৯০র পাতে সলিছি । মগজ থেকে আর শির- 

দাড়ার মাইজ থেকে যে সন শির বাতির তইয়াছে, সপে সব 

শি'রকে ভাক্তিরেরা নর্বব বলেন। নর্ববকে ভাল বাঙ্গালায় 

সায়ু'বলে। স্নায়ুর সোজা কথা খুঁজিয়। পাহলাম না। এই 

জনো, স্বায়ু কথাই ব্যবহার করিতে হইল । রাড রক্তের 



সীসে ও পাঁরা শরীরে প্রবেশ করিলে তা থেকে পক্ষাঘাত হয়। ৭১৫ 

শির, কাঁল রক্তের শির, আর রসের শির--এ সব শির, 
ফাঁপা, স্মায়ু ফীপা নয় -নিরেট। স্নায়ুর কথা ৭০৬র 

পাতে বলিছি। এই স্নায়ুর ব্যামো স্যামো থেকেও কখন 

কখন পক্ষাঘাত হয় । তবে স্নায়ুর বামে! স্যামে! হইয়া, কি 

স্নায়ুতে ঘা ঘো৷ লাগিয়। পক্ষাঘাত সচরাচর হয় না। ডিক্রী।রয়া 

রোগ থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারেুেনহইয়াও থাকে । ডিফ. 

থীরিয়া, টাকরার এক রকম ছ্োয়াচে রোগ। এ রোগের 

কথা এর পর বলিব বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত 

হইন্তে পারে-_হইয়াও থাকে! বাতকে ডাক্তরেরা রিয়- 

ম্যাটিজম্ বলেন। গুলাবায়ু থেকেও পক্ষাঘাত হইতে পারে 

_-হ্ইয়াও থাকে । গুল্মবায়ুকে ডাক্তরের! হিষ্টিরিয়া বলেন। 

এ কথ! এর আগে মনেক বার বলিছি। সীসে (ধাতৃ, কি 

পারা শরীরে প্রবেশ করিলে তা থেকেও পক্ষাঘাত হইতে 

পারে--হইয়াঁও থাঁকে। কড়ি বরগাঁয় আর সাসি খড়খড়েতে 

লাগাঁইবার জন্তে ধারা রং তখের করে, আর বার! এ সব 

জিনিশে রং লাগায়, তাঁদের শরীরে সীসে প্রবেশ করে। 

সেই রডে সীসে মাছে ॥ সর্বদা সেই রং নাঁড়াচাড়। করিলে, 

ক্রমে শরীরের মধ্যে সীসে প্রবেশ করে । পারা অনেক 

রকমে শরীরে প্রবেশ করে। গর্ষ্ির ব্যামোতে রোগীরা ত 
কত রকম করিয়াই পাঁরা ব্যবহার করে। মার্ক লি খায়, 

বাতি লঘ়, গুল টানে। পারাকে ইংরিজিতে মর্করি বলে। 
“মর্করি”' কথাট! বাঙ্গালায় “মাকুর্লি” বলিয়। চলিত হই 

গিয়াছে: সীসে আর পারা! শরীরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুর বল 

সার মাংসের বল রুমে নষ্ট করিয়া ফেলে । স্নায়ুর বল আর. 
০ 



৭১৬ যে পক্ষাঘাতে শুধু শান যার, তাহাকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। 

মাংসের বল গেলেই, আর কি পক্ষাঘাত হইল। মাংসকে 

ডাক্তরেরা মসল বলেন, ভাল বাঙ্গালার পেশী বলে। 

তার পর বলি। 

পক্ষাঘাত কি? পক্ষাঘাত কাকে বলে? কোন 

অঙ্গের শান না থাকিলে, সে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, বলিতে 

পার। কোন অঙ্গ নাঁড়িবার চাড়িবার শক্তি ন| থাকিলে, সে 

অঙ্গেরও পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিতে পার। তবেই ধর, কোন 

অঙ্গের শান গেলেও পক্ষাঘাত বলে; কোন অঙ্গ নাড়িবার 

চাঁড়িবার শক্তি গেলেও পক্ষাঘাত বলে। শরীরের কোন 

জায়গ! ছুঁইলে ঘে জানিতে পারা যার, ভাল কথায় তাকে 
স্পর্শজ্বান বলে। ছোঁওয়ার ভাল কণাস্পর্শ। স্পর্শজ্ঞানকে 

সোজা কথায় শান বলে। শরারের কোন জায়গায় ছু ইলে 

যদি জানিতে ন! পারা বায়, তবে সোজা কথায় সে জায়গায় 

শান নাই বলিয়া থাকি । তবেই জানিয়। রাখ, কোন অঙ্গের 

শুদু শান গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে ; কোন অঙ্গ নাড়ি- 

বার চাড়িবার শক্তি গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে; আবার 

শীন আর নাড়িবার চাড়িবার শক্তি, দুই-ই একবারে গেলে 

তাকেও পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শান আর নাড়িবার 

চাড়িবার শক্তি, দুই-ই একবারে যায়, সে পক্ষাঘাতকে সম্পূর্ণ 

পক্ষাঘাত বলে । যে পক্ষাঘাতে শুদু শান বায়, সে পক্ষা- 

ঘাতকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শুছু নাড়ি- 
বার চাঁড়িবার শক্তি যায়, সে পক্ষাঘাতকেও অসম্পর্ণ পক্ষা- 

, বাত বলে । ৭সম্পূর্ণ”র সোজা কথ! পুর; আর “অসম্পর্ণ”্র 

সোজা কথ! পুর নয়। সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত আর সম্পূর্ণ পক্ষা- 



শরীরের নীচেকার আধখানা“অঙ্গের পক্ষাঘাত--প্যারাপ্রীজিয়! ৷ ৭15৭ 

ঘাত, এই ছু জাতি পক্ষাঘাঁতের কথা মনে করিয়া রাখা! চাই। 

কেন না, যত রকম পক্ষাঘাত আছে, সে সব রকমই এ্রই ছু 

জাতির ভিতর,-এমন কোন রকম পক্ষাঘাত নাই, বা ছু 

জাতির ভিতর নয়। তার পর বলি। 

পক্ষাঘাত ১৩ রকম! 

১। সব শরীরের পক্ষাঘাত-_সর্ববাঙ্গের পক্ষাঘাত। 

ডাক্তরের এ পক্ষাঘাতকে জেনরল প্যারালিসিস বলেন। এ 

পক্ষাঘাত ধর্রব্যের মধ্যে নয়। কেন না, সব শরীরের পক্ষা- 

ঘাত হইলে রোগী জীয়ন্ত থাকিতে পারে না। সব শরীরের 

সম্পূর্ণ (পুর) পক্ষাঘাত যে হয়, রোগী সেই মরে। 

২। শরীরের ডাইন আধ-খানার (ডাইন অঙ্গের) কি 

বা আধ খানার (বা অঙ্গের ) পক্ষাঘাত। ডাক্তরের। এ 

পক্ষাপাতকে হেমিপ্লীজিয়া বলেন। আর আর যত রকম 

পক্ষাঘাত আছে, সব চেয়ে এইটাই সীধারণ। ডাইন অঙ্গের 

চেয়ে বাঁ আঙ্গেরই পক্ষাঘাত বেশী ঘটে। পায়ের গোছের : 

পক্ষাঘাতের চেয়ে হাতের বাউর পক্ষাঘাত বেশী পুর রকম হয়। 
কখন কখন ষে দিকের হাতের আর পায়ের পক্ষাঘাত হয়, 

তার বিপরাত দিকের মুখের আর জিবের পক্ষাঘাত হয়। 

মগজের ব্যামো থেকে এ পক্ষাঘাত হয়।* মগজে কোন রকম 
ঘা! ঘে। লাগিলেও এ পক্ষাঘাত হয়। 

৩। শরীরের নীচের আধ খান৷ অঙ্গের পক্ষাঘাত। 

ডাক্তরের! এ পক্ষাঘাতকে প্যারাল্ীজিয়া বলেন। কোমর 

থেকে পাঁয়ের তল পর্য্যন্ত অঙ্গ খানির পক্ষাঘাত হয়--শানও 
থাকে না, নড়িবার চড়িবার শক্তিশ্ড থাকে না। শির-ঈাড়ার 



4১৮ ছেলেদের পক্ষাঘাত --ইহাকে ইনফ্য।ণ্টাইল প্যারালিসিস্ বলে। 

মাইজের ব্যামে। থেকেই এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাড়ার মাইজ- 

ঢাকা পর্দার ও ব্যামো থেকে এ পক্ষাঘাত হয়। শির-্দাড়ার 

মাইজে কোন রকম ঘা ঘেো৷ লাগিলেও পক্ষাঘাত হয়। 

৪1 মুখের পক্ষাঘাত--ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘধাতকে 

ফেশিয়েল প্যারালিদিস বলেন। সচরাচর মুখের কেবল এক 

দিকের পক্ষাঘাত হয়। এ পৃক্ষাঘাতে রোগীর জীবনের আশঙ্কা 

নাই বলিলেই হয়। 

৫1 শরীরের নীচেকার আঁধ খানা অঙ্গের অসম্পূর্ণ 

পক্ষাঘাত. এও এক রকম প্যারাপ্রীজিয়। বলিলেই হয়। এ 

পক্ষাধাতে রোগীর চলন দেখিলে হাসি পায়। রোগী যখন 

চলে, তখন বোধ হয়, সে যেন জার কারু বিঞ্র। চলনের নকল 

করিয়া দেখাইতেছে । রোগীর বিশ্রী চলনেই এ পক্ষাঘাতের 
পরিচয়। এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা লকো মোটর এটাক 

বলেন। 

৬1 ছেলেদের পক্ষাঘাত-ল্ডাক্তরেরা এ পক্ষাথাতকে 

ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস বলেন, ভাল বাঙ্গালার় শৈশব পক্ষা- 
ঘাত বলে। শৈশব মানে শিশুদের ; শিশু বয়সের ; শিশু 
বেলার । দুপে দাত পড়িয়া ফের দাত উঠিবাঁর সময় এ পক্ষা- 

ঘাত হয়; তার মাগেও হয় । মোটামুটি জানিয়া রাখ, পাঁচ 

মাস বয়সের আগে, আর চারি বছর বয়সের পর এ পক্ষাঘাত 

প্রায় হয় না। প্রায়ই স্থস্থ আর সবল ছেলেদেরই এ পক্ষা- 
ঘাত হয়। রোগা আর দুর্বল ছেলেদের এ পক্ষাঘাত ন। হয়, 

এমম নয়। এ পক্ষাঘাত এত শীঘ্র হয় যে, কখন কি রকম 

করিয়া হুইল, তা মোটে বুঝিয়া উঠিতে পার! যায় না । সচরা- 



ছেলেদের পক্লাঘাতের চিকিৎসা । ৭১৯ 

চর জবর হইয়াই এ পক্ষাঘাত হয়। তড়ক! হইয়াও এ পক্ষা- 
ঘাত হয়। তড়কাকে ডাক্তরের! (কনবলশন্ন) বলেন । জ্বরের 

সময়েই হোক, মার জ্বরের পরই হোক, ছেলেদের পক্ষা- 

ঘাতের পরিচয় পাওয়! যায় । যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হয়, সে 

অঙ্গটী একবারে অকেজে! হইয়! যায়ঃ কখন কখন অঙ্গটী হঠাৎই 
অকেজে হইয়া যায়। এক দিকেরই হোক, আর ছু দিকেরই 

হোক, কুচকি থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সব অঙ্গ-খানির পক্ষা- 
ঘাত হইতে পারে-_হইয়াও থাকে ; কিম্বা! হাতের বাউর আর 

পায়ের গোছের পক্ষাঘাত হইতে পারে। কিন্তু এ পক্ষাঘাতে 

সেই এক দিকের হাতের বাউর আর পায়ের গোছের পক্ষা- 

ঘাত কখন হয় না। এ পক্ষাঘাত আপন হইতেই ভাল 

হইয়া যাইতে পারে ; কি বরাবরি থাকিয়া যাইতেও পারে। 

এ পক্ষাঘাতে ছেলের গ্রক্াব বাসের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে 

না। পক্ষাঘাত ষদি থাকিয়া যায়, তবে সে অঙ্গ একবারে 

শুকিয়ে যায়, আর জড়শড় হইয়। কেমন এক রকম বিশ্রী! 
হইয়া যায়। কেবল সেই অঙ্গেরই যা কিছু ছুর্দদশা ঘটে, নৈলে 
ছেলে বেশ সবল আর*্কস্থ দেখা যায়। সে অঙ্গের দ্রিকে 

নজর না পড়িলে ছেলের কোনও রোগ আছে, এমন বোধই 

হয় না। 

চিকিৎসা-_-_পক্ষাঘাতের সৃত্রগাতেই ছেলের মাড়ি 
চিরিয়। দাত বাহির করিয়। দিবে। অনেক জায়গার শুদু মাড়ি 

চিরিয় দেওয়াতেই কাজ হয়; আর কিছুই করিতে হয় না। 

আমি এ হাতে কলমে করিয়া দেখিছি। নীচে মালিশের ঘে 

অন্ুদরটী লিখিয়। দ্রিলীম, ছেলের পিঠের দীড়ীয় আর যে অঙ্গের | 



২ গুলবাযু থেকে পক্ষাঘাত ও'বাত থেকে পক্ষাঘাত । 

পক্ষাঘাত হইয়াছে, সেই অঙ্গে মালিশ করিলে খুব উপকার 
হয়। 

ফ্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (লিনিমেন্ট বলেণ্টাইন) ১ ওন্দ 

ক্যাজুপট অইল রি রা ১ ওন্স 
তাপ্সিণ ্ ১ ওন্স 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। 

মাঝে মাঝে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে। যে 

অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অঙ্গ খুব গরমে রাঁখিবে ; আর 

রোজ নিয়ম করিয়৷ এ অন্ুদ সে অঙ্গে বেশ করিয়া মালিশ 

করিবে । তার পর তাতে বিভ্যুতের কল ল।গাইবে | বিছ্ু- 

তের কলের কথা এর পর বলিব এ ছাড়], ভাল আহার আর 

বলকারক অন্ুদ দরিয়া ছেলের শরীর খুব সবল রাখিবে । বৰল- 

কারক অস্তুদকে ডাক্তরের। টনিক বলেন। এখানে কডলি- 

ৰর অইল আর দিরাঁপ ফেরি আয়োডাইডে যেমন উপকার হয়, 

তেমন আর কোনও অন্দে নয়। €েলের আর জ্বর না হইতে 

পারে, তার উপায় বিধিমতে করিবে। শরীর যত দিন বেশ 

সবল আর স্থস্থ না হবে, রোজ নিয়ম নর্দরয়! কুইনাইন খাইতে 

দিবে। 

এ পক্ষাঘাত সচরাঁচর ঘটে । এই জন্যে, এখানে এ 

পক্ষাঘাতের কথ একটু বিশ্যে করিয়। লিখলাম । বাকী মার 

কয় রকম পক্ষাঘাতের কেবল নাম করিল।দ মাত্র। 

৭1 গুল্বায়ু (মেয়েদের মুচ্ছ?গত বাই) থেকে পক্ষা। 

ঘাঁত, আর বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাথাত। গুল্াবায়ু থেকে 

যে পক্ষাঘাত হয়, সে পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা হিষ্টেরিক্যাল 



আর আর রকম পক্ষাথাত। ৭২১, 

প্যারালিসিস বলেন। বাতের ব্ামো থেকে যে পক্ষাঘাত 

হয়, সে পক্ষাঘাতকে তার! রিয়ুম্যাটিক প্যারালিসিস, বলেন,। 

৮। যে পক্ষীঘাতে, শরীরের জায়গায় জায়গায় মাংস 

শুকাইয়। যায় _ক্ষয় পাইয়! যায়__ এ পক্ষাঘাতকে ডাকজ্জরের৷ 

ওয়েটিং পল্জি বলেন । 
৯। পারা থেকে পক্ষাঘাত-_-এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরের! 

মকু রিয়াল পলজি বলেন । পারাকে 'ইংরাজিতে মর্করি বলে। 

এ কথা এর আগেই বলিছি। 

১০। সীসে থেকে পক্ষাঘাত--এ পক্ষাঘাতকে ভাক্ত- 

রেরা লেড্ পল.জি বলেন। সীসেকে ইংরাজিতে লেড 

বলে। 

১১। যে পক্ষাথান্ে দু খানি হাত আর বাউ নিয়ত 

কাপে-এ পক্ষাঘাতকে, ডাক্তরেরা প্যারালিসিস্ ফ্যাজিটান্স 

বলেন। 

১২। ছেলেদের আর,এক রকম পক্ষাঘাত আছে । সে 

পক্ষাধাতে পায়ের ডিম আর পাছা খুন ডাগর হয়। কিন্তু 

পায়ের জোর কিছুই থাঁকে না । চলিতে চলিতে ছেলে নিয়ত 

আছাড় খায়, পড়িয়৷ গেলে মাবার শীত্ব উঠিতে পারে না। 

এ বার (১২) রকম ছাড়া ছোট খ্ুটো। অনেক রকম 

পক্ষ।ঘাত আছে । পক্ষাঘাত রোগের কথা যখন ভাল করিয়! 

লিখিব, তখন সে সব রকম পক্ষাঘাতেরই কথ! বিশেষ করিয়া 
বলির । এ বৈতে এত রকম পক্ষাঘাতের কথা বিশেষ করিয়! 

লিখিলে, বৈ খানি ঢের বড় হইয়! যাইত। এই জন্যে, এ বৈতিত 
পক্ষাঘাতের কথ! 'এই পর্যন্ত লিখিলাম। 



8২২ ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা--ডঃক্তারেরা ইন্সিলাইটিস বলেন। 

১৩। ঢোক গিনিতে গলায় ব্যথা_ 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথাকে ভাক্তরের! টন্সিলাইটিস বলেন, 

সোজ। ইংরাজিতে সোরথোট বলে। আলজিবের ছু পাশে 
ংসের ছুটা গুলি আছে। সেই গুল্লি ছুটার এক একটাকে 

উাক্তরেরা টনসিল বলেন। ভাল বাঙ্গালায় টন্সিলকে তালু- 
মূল-গ্রন্থি বলে। গুল্লির ভাল কথা গ্রন্থি; (৬২৭র পাত 

দেখ) আর টাকরার ভাল কথা তালু । এই জন্যে উনসিলকে 

সোজ। বাঙ্গালায় টাক্রার গুল্লি বলিতে পার। টনসিলাইটিস 
ডাক্তারি কথা। টন্সিলাইটিসের অর্থ টনসিলের ইন্ফ্যামেশন। 
২৪৮র পাতে বলিছি, শরীরের কোন জায়গায় খুব রক্ত জমিলে, 

ফুলিলে, আর ব্যাথা হইলে, সেই জায়গার সে রকম অবস্থাকে 

ইনফ্যামেশন বলে । ইনফ্যামেশন্ ইংরিজি কথা । ভাল বাঙ্জা- 
লায় একে প্রদাহও বলে, সম্তাপও'বলে। এই জন্যে, টনসি- 

লাইটিসকে সোজ। বাঙ্গালায় টাকরার গুল্লির প্রদাহ বলিতে 

পার। টাক্রার গুল্লির প্রদাহের ভাল কথা তালুমূল-গ্রন্থি- 
প্রদাহ । বারুনলিভূজ-প্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস কথা যেমন 
ঢের সোজা, তালুমুলগ্রন্থি প্রদাহ "আর টাকরার গুল্লির 

প্রদাহ, এ দুয়ের চেয়ে উনসিলাইটিস কথা তেমনি ঢের সোজা । 
এই জন্যে ব্রংকাইট্রিস কথাটা এ বৈতে যেমন চলিত কথার মত 
ব্যবহার করিচি, টন্সিলাইটিস কথাটী ও জায়গায় জায়গায় তেমনি 

চলিত কথার মত ব্যবহার করিলাম । দেখি টন্সিলাইটিস 

বলিলে ওর অর্থ বুঝিতে যেন ভূল করিও না। টাকরার 

গুল্লিতে (টনসিলে, রক্ত জমিলে, ব্যথা হইলে, আর ত৷ ফুলিলে 

উীক্তরের। তাঁকে 'টন্সিলাইটিস বলেন। দুটা গুল্লিরই যে 



ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ! বলিলে ৫কবল টনসিলাইটিস্ রোগ বলে। ৭২৩ 

একবারে প্রদাহ হইয়। থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। প্রদাহ 

একটা গুল্িরও হইতে পারে; ছুটা গুল্লিরও হইতে পারে। 

প্রদাহ” কখারও অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। প্রদাহ 

বলিলে কি বুঝায়, ২৪৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। 

২৪৮র শাত। ছাড়া আরও অনেক জারগায় বলিছি! 

এর আগেই বাঁল|ছ, ডাক্তরি টুনুসিলাইটিস্ কথার সোজা 

হংরিজি সোর-খোট । আবার পোরথোটের সোজা বাঙ্গালা 
ঢোক গিলিতে গলার ব্যথা । তাতেই বলিতেছি, শুদু ঢোক 

গালতে গলায় বাখ। খাললেই অব চুকির! ধায় । টনসিলাইটিস ও 

বলিতে হর না; সৌর-খোট ও বলিতে হয় না । তবে টন্পি- 

লাহটস বাঁপিলে, কি সোর-থেণট বলিলে, আলটাকরার গুল্পর 

যেমন প্রদাহ বুঝায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ। বলিলেও ঠিক 
তাই বুঝিয়। লইবে। তার যেন কোনও গোলমাল করিও না । 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সার কোন কোন রোগে হয় বটে, 

কিন্তু টউনসিলাইটস রোগে ধ্ঢাক গিলিতে গলায় ব্যথ। ছাড়া 

যেমন আর কোনও বিশেষ লক্ষণের কোনও পরিচয় পাওয়। 

যায় না, তেমন আর কোনও রোগেই নর , এই জন্যে, সোর- 

খ্ে১ বলিলে যেমন উনসিলাইটিস ছাড়া আর কোনও রোগ 
বুৰায় না, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলে তেমনি কেবল 
টনসিলাইটিস রোগটাই বুঝিয়া লইতে হবে। তবু গোলের 

কথা একেবারে দূর করিবার জন্যে “ঢোক গিলিতে গলায় 

ব্যথার” কাছে দু দিকে এলেক দিয় “টনসিলাইটিস” কথা 

লিখিয়া দ্রিব। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা এই কথাই আমি 
বারে বারে বলিছি। কেউ কেউ বলিতে পারেন, তবে'কি 



৭২৪. ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা রোগটী বড়ই সাধারণ। 

কেবল ঢোক গিলিতেই গলায় ব্যথা ? আর কিছু গিলিতে 

গলায় ব্যথা লাগে না? এ কথার উত্তর এই । চোকের 
পল্লব যেমন না! ফেলিয়া! থাকা যায় না--চোঁকের পল্লব যেমন 

আপনিই পড়ে -ঢোক ন| গিলিয়। তেমনি থাকা যায় না-_ 

ঢোকও তেমনি আপনিই গিলিতে হয়। ঢোক গেলার মত 

এমন সোজ। অভ্যাসের 'কণজেও যখন বাথ লাগে, তখন আর 

যাই কেন হোক না, গিলিতে গেলেই যে বাথা লাগিবে, 

ত| ত বেশ বুঝাই যাইতেছে । আর কোন কোন রেগে 

ঢোঁক গিলিতে গলায় বাথ! লাগে, এর পর তা বলিব। 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন সিলাইটিস ) রোগটী বড়ই 

সাধারণ। এর মত সাধারণ রোগ আর নাই বলিলেও বলা 

যায়। ঢোক গিলিতে গলায় বাথ। সচরাচরই ঘটে । কারে! 

কারো ঢোক গিলিতে গলায় বাথ! ছুতোর নাতায় হয়। একটু 

হিম লাগিলেই তাদের ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। 

শদ্দি হইলে ত তাদের শঙ্দি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঢোক গিলিতে 

গলায় ব্যথা হয়। এ রোগটার এমনি প্রকৃতি যে, একবার 

হইলে ফিরে আবাঁর হইবার গোড়া পস্তন যেন করিয়! যায়। 

একটু অছিলে পাইলেই ফের হয়। বিশেষ, একবারকার 

ব্যামোর দরুণ প্টাকরার গুল্লি বদি জখম থাকিয়৷ যায়, তবে 

ফিরে সে গুল্লির প্রদাহ হইতে বড় বেশী অছিলের দরকার 

হয় না; নামে মাত্র ছুতে! পাঁইলেই অমনি ও গুলির প্রদাহ 
ঘটে। কারো কারে। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা পুরাণ পড়িয়া 
যায়; পুরীণ পাড়ায় গেলে তারা সহজে এ অম্বস্তির হাত 
এড়াইতে পারে না। 



টদ্সিলাইটিস রোগের লক্ষণ। ৭২৫ 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ যদি সহজ রকমের হয়, তবে 
ঢোক গিলিতে কষ্ট ছাড়া রোগীর আর কোনও কষ্ট *বা 

যাতনার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না । সহজ রকমের 

এ অস্বস্তি সামান্য অত্যাচারেই ঘটে । অত্যাচার আর কি? 

শীত বাঁত ভোগ--ভিজ্জে কাপড় চোপড়ে থাকা -বা বৃষ্টিতে 

তেজা।॥ ছুর্বল শরীরে এ রকম, অত্যাচার ঘটিলে এ অস্ব- 

স্তির হাত কখনও এড়ান যায় না! । 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টনসিলাইটিস্ ) রোগটা 

যেমন সাধারণ, আবার তেমনি কষ্টদায়ক । এ রোগে সকলে 

সমান কষ্ট পায় না। এর কারণ আর কিছুই নয় ; প্রদা- 

হের কমি বেশীই এ রকম ইতর বিশেষের কারণ। যার 

কেবল একটা গুল্লির সামান্য রকম প্রদাহ হয়, ঢোক গিলিতে 

একটু কৃষ্ণ ছাড়। তার আর কোনও রকম যাতনা বা 

ক্রেশ হয় না। কিন্তু যার ছুটি গুলিরই খুব ভারি রকম 
প্রদাহ হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়। পড়ে, তার ক্রেশের, 

তার কষ্টের, যাতনার পরিসীম! থাকে না। প্রদাহ ছড়াইয়া 

পড়ে, যে বলিলে-_ প্রদাহ ছড়াইয়া কোথায় যায়? প্রদাহ 
ছড়াইয়। টাকরায় যায়, আল-জিবে যায়, গলার ভিতর পর্য্যস্ত 

যায়। এসবজায়গায় প্রদ্ধাহ হইলে ক্বোগীর কি বিষম 

কষ্ট হয়, তা সহজেই বুঝা! যাইতে পারে। এ সব কথা 
এর পরই বলিৰ। 

এ রোগ সচরাচর আমরা যা দেখিতে পাই, তার লক্ষণ 

এই--প্রথমে ঢোক গিলিতে সামান্য একটু কষ্ট বোধ হয়। 

এর সঙ্গে সঙ্গেই আলটাকরার ভিতর শুকনো শুকনো, আর 



৭২৬ আলটাক্রার গুল্লির প্রদাহে আলজিবের অবস্থা। 

যেন কষিয়৷ ধরার মত বোধ হয়। এ রকম বোধ যে মাঝে 

মাঝে হয়, তা নয় । সর্বদাই এ রকম বোধ হয়। এ ছাড়া 

আলটাকরার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়৷। রহিয়াছে, 
এমনি বোধ হয়। এ রোগের প্রথম লক্ষণই এই । তার পর, 

বাইরের আলোন্তে রোগীর আলটাকরার ভিতর বেশ ঠাউরে 

দেখিলে, তার একটা গুল্লি € টন্সিল)কি দুটা গুল্িই রাঙা 

হইয়াছে আর ফুলিয়াছে, দেখিতে পাইবে । কখন কখন দুটা 

গুল্লিরই প্রদাহ এক বারে হয়। কিন্তু সচরাচর তা হয় না। 

প্রথমে কেবল একটা গুল্লির প্রদাহ হয়; তার পর সেটির 

ফুলো যেমন কমে, আর একটার ফুলো৷ তেমনি আরম্ত হয়। 

কর্ণমূল-ফোলা রোগের অনেক জায়গায় ঠিক এই রকম ঘটে । 

এক দিকের কর্ণমূল-ফোল! যে একটু কমে, সেই অমনি আর 

এক দিকের কর্ণমূল ফুলিতে আরস্ত হয়। এসব কথ! এর 

পর ভাল করিয়া বলিব। তার পর বলি। আলজিব ডাগর 

হয়, লম্ব! হয়, আর খুব রাঙা হয়॥ এ মন্বস্তিতে মআলজিবের 

এ রকম ভাব সচরাচরই হয় । আল জিব প্রায়ই জীবের উপর 

ঠেকিয়। থাকে । জিবের উপর আল-জিব এই রকম করিয়। 

ঠেকিয়া থাকে বলিয়াই, রোগীকে এত কষ্ট করিয়া বারে বারে 

ঢোক গিলিতে হত্ম। এ রোগে ঢোক গেলা কত কষ্ট, 

এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন, তিনিই তা 

জানেন। আল-জিব জিবের উপর এ রকম করিয়া ঠেকিয়া 

থাকে বলিয়া বোধ হয়, সেই জায়গায় যেন কিছু আটকায়! 

রহিয়াছে । তাতেই বাঁরে বারে অত কষ্ট করিয়া ঢোক 

গিলিতে হয়। আলটাকরার যে গুল্লিটা (টনসি৮) খুব বেশী 



চটচটে আটা শ্ল্েম্স। গুলির গায়ে জড়াইয় লাগিয়া থাকে । ৯২৭ 

ফোলে, আল-জিবটে প্রায়ই সেই গুলির গায়ে লাগিয়৷ 

থাকে। আলটাক্রার শুকৃনো ভাব শীঘ্রই ঘুচিয়! যায়, , তার 
বদলে শ্লেক্স! আসিয়। জমে । সে শ্রেক্মা সহজ শ্রেম্মার মত 

নয়। সে শ্লেক্সা ফেণা ফেণা, আর চটচটে আটা । সেই 

চটচটে আট! শ্লেম্বা, গুল্লির (টনসিলের ) গায়ে আর তার 

চারি পাশে জড়াইয। লাগিয়া থাকে। সেই চট টে আটা 
শ্নেক্স। তুলিয়া ফেলিবার জন্যে 'কৌোগী নিয়ত চেষ্টা করে। 
নিয়ত এ রকম গল! খাঁক। দেওয়াতে আর শ্রম! গিলিয় 

ফেলিবার জন্তে নিয়ত এ রকম গলা খাঁকা দিতে থাকে, 
আবার সেই চট্চটে আটা শ্রেশ্ঝ। গিলিয়া ফেলিবারও জন্যে 

সে নিরত চেষ্ট। করাতে, তার যে কি কষ্ট, তা সেই-ই জানে । 

শ্লেম্বাকে ডাক্তারের মিযুকস্ বলেন। এ কথা এর আগে 

অনেকবার বলিছি। 

আলটাক্রার গুল্লির প্রদাহ ( টন্লিলাইটিস ) খুব ভারি 

রকম হইলে, কখন কখন কর্ণমুলের গুলি আর চোয়ালের 

নীচেকার গুল্লি ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়, আবার কখন 

কখন রোগীর মুখ দিষ্ব-নিয়ত লাল গড়াইতে থাকে । আলটাক- 

রার গুল্লির (টনসিলের ) প্রদাহ ছড়াইয়া লালের গুল্লিতে 

গেলে রোগীর এই দশা ঘটে । কর্ণমুলের গুল্লিকেও লালের 

গুলি বলে, চোয়ালের গুল্লিকেও লালার গুলি বলে। লালের 
গুল্লিকে ডাক্তারের! স্যালিবারি গ্র্যাশ্ড বলেন, ভাল বাঙ্গালায় 

লালাগ্রন্থি বলে। লালের ভাল কথা লালা! ; আর গুল্লির 

ভাল কথ। গ্রন্থি। এই সব গুলি থেকে লাল বাহির হয়। এই 
সব গুল্লিতে লাল তয়ের হয়। 'লাঁল তয়ের করাই এই স্ব 

২১ | 



৭২৮ গলার উপরকার থলির প্রদাহ__ফ্যারিঞ্জাইটিস্। 

গুল্লির কাজ । এই জন্যে, তাদের লালের গুল্লি বলে। লাল 

ভারি দরকারি জিনিশ । হজমের জন্যে পরিপাঁকের জন্যে 
লালের ভারি দরকার । কর্ণমূল ফোলার কথ! বলিবার সময় 

এ সব ভাল করিয়া বলিব । 

কখন কখন দেখা যায়, রোগী ঢোক গিলিতে গলায় 

ব্যথ! বলে, কিন্তু ষে অস্বস্তিতে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়, 

ঠাউরে দেখিলে তার আলটাকরার ভিতর তার কোনও পরি- 

চয় পাওয়া! যায় না। অর্থাৎ তার আলটাকরার গুলির 

( টন্সিলের ) প্রবাহের কোঁন পরিচয়ই পাঁওয়া যার ন!। 

তবে রোগী ঢোক গলিতে গলায় ব্যথ! বলে কেন ? এখানে 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার কারণ কি? কারণ সেই এক-_ 

প্রদাহ । এখানে আলটাকরার গুলির আরও নীচের দিকে__ 

গলার ভিতরে প্রদাহ হয়। সে প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায় 

না। সেজায়গার প্রদাহ যন্ত্র দির! দেখিতে হয় । সে জায়- 

গার প্রদাহকে ডাক্তারের! ফ্যারিপ্লাইটিস বলেন, সোজা! বাঙগা- 
লায় গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ বলে। গলার নলির 

উপরকার থলির প্রদাহ সচরাচর ঘটে না । গলার নলির উপর- 

কার থলির প্রদাহের কথা এর পর বলিব। 

এই অন্বস্তিতে কেবল গিলিবারই সময় গলায় ব্যথ৷ 

লাগে। গলার ভিতর ব্যথা আছে কি না, আর কোনও সময় 

ত। বোধই হয় না, বলিলে হয়। আ'লটাকরার গুল্লিতে ব্যথা 

হয় বলিয়াই গিলিবার সময় ব্যথা লাগে আর অত কষ্ট হয়। তা 
ছাড়া, আলটাকরার গুল্লি ডাগর হয় বলিয়া গিলিবার পথ 

অটো! হইয়! যায় ;4 কাজেই গিলিবার ' সময় ব্যথার জায়গায় 



গলার ব্যথ! কানের ভিতর শালুম হওয়া লক্ষণটা ভাল নয়। ৭২৯ 

আরও বেশী চাপ পায়, আর সেই জন্যে গিলিতে আরও বেশী 

কষ্ট হয়। দুটা গুল্লিরই প্রদাহ যদি একবারে হয়, আরঃদুটা 

গুল্লিই যদি একবারে খুব ফুলিরা বায়, তবে মাংসের ডেলার 

মত গুলি দুটা স্ুমুখের দিকে ঠেলিয়। আসে । কখন কখন 

গুল্লি ছুটি ফুলিয়া এত বড় হয় যে, তাদের গায়ে গায়ে 

ছোওয়া-ছুঁয়ি হয়। গায়ে গায়ে ছেওয়-ছুঁয়ি আর ঘোঁষা- 

ঘেঁষি হইলে চাপ পাইয়! দুই গুলিতৈই ঘ! হয়। চুমুক দিয়া 

খাইবার জিনিশ গিলিবার চেষ্টা করিলে, নাক দিয়া তা বাহির 

হইয়। আসে । এ অস্বস্তির এ একটা সাধারণ লক্ষণ । ব্যথা 
একটু বেশী হইলে এ রকম প্রায়ই ঘটে । খুব নরম জিনিশও 
রোগী গিলিতে পারে না। নরম গরমের কথা দূরে থাক; 
গিলিবার নামে রোগী ডরায়। 'খিদেতে জুলিয়া মরে, তবু 

খাবার জিনিশের দিকে চায় না। ব্যামো একটু শক্ত রকম 

হইলে, গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পম্যন্ত মালুম 

হয়। এ লক্ষণটা ভাল নয়ু। যে সব রোগীর গলার ভিতর- 

কার ব্যথ৷ কানের ভিতর পধ্যন্ত মালুম হয়, তাদের মধ্যে 

অনেকের আল্টাকরাপ* গুলি পাকে -আল্টাকরার গুলিতে 

পুষ হয়। গলার ভিতরকার বাথ! কানের ভিতর পর্যন্ত 

মালুম হইলেই ষে আপ্টাকরার গুল্লি পাকিয়। থাকে বা পাকিতে 

চায়, তা নয়। তবে আলটাকরার গুলিতে পুষ হওয়ার আগে, 
গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পধ্যন্ত মালুম হয়। এ 

কথাটা মনে করিয়। রাখা খুব দরকার বটে । কখন কখন 

কানের ভিতর কেমন এক রকম শব হয়, মার রোগী কানে 

কম শুনে। এ 



৭৩০ এ অস্বস্তিস্তে রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোনও কষ্ট হয় না। 

আশ্টাকরার গুল্লির ( টন্সিলের ) প্রদাহ ষদি খুব বেশী 

রকম হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া জিবের গোড়। পর্য্যস্ত 

যায়, তবে রোগী বেশ হ| করিতে পারে না। কাজেই তার 

আন্টাকরার ভিতরকাঁর অবস্থ। দেখা মক্ষিল হইয়া! পড়ে । এ 

রকম ঘটিলে, আঙুল দিয়! আস্তে আস্তে বেশ করিয়! ঠাউরে 
দেখা ছাড়া, আলটাকরার (ভিতরকার অবস্থ। জানিবার আর 

কোনও উপায় নাই। কখন কখন রোগী মোটেই হা! করিতে 

পারে না। তার মুখের ভিতর আঙলটা পর্যন্ত দিতে পারা 
যায় না। এ ছাড়া, সে মোটেই জিব নাড়িতে পারে না । 

এ অন্বস্তিতে নিশ্বাস লইতে বা নিশ্বাস ফেলিতে রোগীর 

কোনও রকম কষ্ট দ্রেখা যায় না। ফল কথা নিশ্বাস লইতে 
বা নিশ্বান ফেলিতে তার কোনও রকম কষ্ট হয়ও না। 
ব্যামোর বাড়াবাড়ি হইলেও তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও 

রকম কষ্ট হয় না। এ কথাটা মনে করিয়! রাখ! বড় দরকার । 
আর যে যেরোগে ঢোক গলিতে গলার ব্যথ। হয়, সে সব 

রোগ থেকে এ রোগটা (আলউ্লাকরার গুল্লির প্রদাহ 
টনসিলাইটিস্) চিনিয়া লইবার সময় এ কথাটা বড় কাজে 
লাগিবে। এ সব কথ! এর পর ভাল করিয়! বলিব । আল- 

টাকরার গুল্লি ফুলিয়! ডাগর হয় বলিয়া, গলার ছণাদ! তাতে 
এক রকম বুজিয়! যায় বলিলেই হয়। এই জন্যে, রোগীর 
স্বরও ব্দূলে যায়, কথাও ব্দূলে যাঁয়। রোগীর গলার স্বর 

শুনিলে বোধ হয়, তার গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়! 
রহিয়াছে, ফল কথা, সে রকম স্বর যিনি একবার শুনিয়৷ বেশ 

করিয়া ঠাউরে রাখিয়াছেন। তার আর কখনও ভুল হয় না। 



এ রোগে জর ভাব সর্বদাই থাকে। ৭৩১ 

সে রকম স্বর শুনিলেই তিনি রোগ ধরিয়া দিতে পারেন। 

আলটাকরার ভিতরকার অবস্থা! তাকে দেখিতেও হয় না। 

গলার ব্যথ! বেশী রকম হইলে, রোগীর কথ! এত অস্পষ্ট হয় 

যে, মোটে তা বুঝিতেই পার! যায় না। 
এর আগেই বলিছি, এ রোগে নিশ্বাস-প্রশ্াসের কোনও 

ব্যাঘাত ঘটে না । কিন্তু আলটাকরার গুল্লি ছুটী খুন বেশী 
রকম ফুলিলে, কখন কখন নিশ্বাস শ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে । 

ভাগ্য ক্রমে এ রকম প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু যখন এ রকম 

ঘটে, তখন রোগীর প্রাণ লইয়৷ টানাটানি করিতে হয় । 

এ রোগে জ্বর-ভাব সর্বদাই থাকে । বগলে তাপমান 

যন্ত্র ( থন্মমিটর ) দিলে পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়া উঠে। 

কারো কারো জ্বর খুব বেশী রকমই হয়। তাদের বগলে 

তাপমান-যন্ত্র দিলে পারা ১০৪ দাগে উঠে। জ্বর হইবার আগে 

কারো বা কেবল একটু শীত বোধ হয়, কারে! বা স্পট কম্প 

হয়। কম্প ষেবেশী,তা নয়। কম্প সামান্য রকমই হয়। 

শীত বা কম্পের পর জুর ফোটে । পিপাসা হয়, আর খিদে 

মোটেই থাকে না। জ্বি ভারি নোংরা হয়, মুখে ছূর্গন্ধ হয়, 
আর কোষ্ঠটবদ্ধ হয়। মাথা-ধরার জন্যে রোগী প্রায়ই খুব 
কষ্ট পায়। ধর ত, ঢোক গিলিতে গলার ব্যথা (টন্সিলাইটিস) 

যে রকম রোগ,রোগীর জ্বর জ্বালা যাতন! তাঁর চেয়ে ঢের বেশী । 
আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ শেষে প্রায়ই আপন! হইতেই 

কমিতে আরম্ভ হয়; তারপর কমিতে কমিতে আপনিই বেশ 

সারিয়! যায়। ঢোঁক গিলিতে গলায় ব্যথ। যদি কমিয়! যায়ঃ 
জ্বর জ্বালা। ক্রমে কমিয়। আসে ; শ্লেক্বা৷ বেশী বেশী নির্গত হয়; 



1 ণ্ড২ আলটাকরায় গুল্লি পকিবার লক্ষণ । 

আর শ্রেক্সার আটা কমিয়! যায়, তবে আলটাকরার গুল্লির 
প্রদাহ কমিয়া আসিতেছে, আর শীঘ্রই প্রদাহ সারিয়! যাবে, 

ঠিক করিবে । আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ সরিয়া যাইবার 

আগে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। ফল কথা, আলটাকরার 

গুল্লির প্রদাহ সারিবার লক্ষণই এই। তারপর, আলটাকরার 

গুলিতে পুষ হইবার আগে- আল্টাকরার গুলি পাকিবার 

আগে যে সব লক্ষণ দ্রেখা'দেঁয়, এখন সেই সব লক্ষণের কথা 
বলি। আলটাকরার গুলির প্রদাহ খুবই বেশী হয়-__খুবই 

বাড়িয়। যায়। গুল্লি ছুটা এত বেশী ফোলে যে, গলার ছাদ 

প্রায় বুজিয়া যাইবার মত হয়; কাঁজেই, রোগীর নিশ্বাস 

প্রশ্নীসের বেশ ব্যাঘাত ঘটে। গুল্লি ছুটাতে এমন ব্যাথা হয় 
যে, তার ভিতর যেন তুলো! ফুড়িতে থাকে। সেই ব্যথা 
কানের ভিতর পর্যন্ত মালুম হয়। রোগী মোটেই হা করতে 

পারে না। সে জিব বাহির করিতেও পারে না, নাড়িতেও 

পারে না। এ রোগে বাইরের ফুলো সচরাচর বড় একট। 

মালুম হয় না। কিন্তু গুল্লিতে পৃঘ হইবার আগে- শুল্লি 
পাকিবার আগে গাল গলা বেশই ফোলে । পাঁচ ছ দিনের 

পর রি ব্যামে বাড়ে, কি ব্যামো নরম না পড়ে, তবে গুলি 

পাকিবে ঠিক করিবে । কখন কখন গুল্লিতে পুঘ হওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গেই কম্প হয়। রোগীর এ রকম অবস্থায় কম্প হওয়া, 

গুলিতে পুষ হওয়ার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে। সব জায়গাতেই 

যে কম্প হইয়! থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। গুল্লিতে পু 

হইলে তার উপরকার পর্দার ভিতর দিয় পৃ বেশ দেখা যায়। 

কিন্তু অনেক জায়গায় পৃ এত নীচে থাকে যে, খুব ঠাউরে 



প্রদাহ বারে বারে হইলে, গুল্লি ডাঁগর 'ও শক্ত হইয়া যাঁয়। ৭৩৩ 

দেখিলেও তা মালুম করিতে পারা যায় না। শেষে গুল্লির 

ফোড়া ফাটিয়া! পুষ বাহির হইয়া যায়। পৃষ যে বাহিধ হইয়া 
ষায়, অমনি আগুনে যেন জল পড়ে । রোগীর যে তেমন 

যাতনা, তা তখনই ঘুচিয়। যায়,যাতনা ও থামিয়! যায়, গিলিবাঁরও 

কষ্ট যায়। মোটামুটি ধরিতে গেলে, রোগী এক রকম ভাল 

হইয়াই যায়। পুষ যা বাহির হয়, তার ভারি ছর্গন্ধ। পুষের 

তার (আস্বাদন ) আরও বিশ্রী, জিবে লাগিলে গা ন্যাকার 
হ্যাকার করিয়া উঠে। পুষের এই বিশ্রী তার আর ছুর্গন্ধেই 
তজানা যায় যে, ফোড়া ফাটিয়া গিয়াছে । নৈলে, অনেক 

যায়গায় তা জানিতে পার! যায় না । কেন না, পুষে যা বাহির 

হয়, তা এত কমে, তা টেরই পাওয়া যায় না। টের পাবে 

কি? রোগী ত৷ প্রায় গিলিয়। ফেলে । কখন কখন গুলিতে 

পুষ না হইয়া গলার বাইরে চামড়া মাংসর ভিতর পুষ হয়। 

এ রকম ঘটন! কিন্তু খুবই কম ঘটে । 

আল্টাকরার গুলি পচিয়। ঝাইবাধ কথা অনেকে বলেন 

বটে, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না । 

মালটাকরার গুলির (টন্সিলের)প্রদাহ বারে বারে হইলে 

গুর্পি ডাগর আর শক্ত হইয়! যায় । এ রকম ডাগর আর শক্ত 

হইয়া গেলে, গুলির এ ভাব আর সারেও না, সারিতেও চায় 
না। এ ছাড়া, গুলি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়। গেলে 
সামান্য একটু হিমবাত ভোগ করিলেই গুপ্লির আবার নূতন 
করিয়৷ প্রদাহ হয়। এখানে গুল্লি যত ফোলে, তত রাজ। হয় 
না। গুল্লির উপরট1 চট-চটে আট৷ শ্রেক্ষ। দিয়া ঢাকা থাকে। 
সহজ শরীরে আলটাকরার গুলির প্রদাহ এমন বারে বারে 



৭৩৪ যাদের ধাত খারাপ, তাদেরই গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়! যায়। 

হয় না; বারে বারে প্রদাহ হইয়৷ গুলি এরকম ডাগর আর 

শক্ত হইয়াও যায় না। ছেলেই হোঁক্, আর জোয়ানই হোক্, 

যাদের ধাত (ধাতু ) খুব খারাপ, আর যারা খুব রোগ! আর 

দুর্বল, তাদেরই এ দশা ঘটে। গুপ্লি এ রকম ডাগর আর 

শক্ত হইয়া যাওয়ার দূর কারণের কথা বলিবার সময় এ সব 
কথা ভাল করিয়া বলিব। গুলি ছুটী এত ডাগর হয় যে, 

আলটাকরার ভিতর যেন 'একেবারে বুজিয়া যায়। কাজেই 
রোগীর কথাও অস্পষ্ট হয় ; কানেও সে কম শুনে, আর তার 

গিলিবারও কিছু কষ্ট হয়। এ ছাঁড়া গলার ভিতর যেন কিছু 
আটকাইয়া রহিয়াছে, এমনি বোঁধ হয়। গুলি ডাগর হইয়া 

অলটাকরার ভিতরট! বুজিয়! যাইবার মত হইলে, রোগী কানে 

কম শুনে কেন? গলার নলীর উপরকার থলির সঙ্গে আর 

কানের ভিতরকার পর্দার সঙ্গে যে যোগ আছে। গলার 

নলীর উপরকার থলিকে ডাক্তারের! ফ্যারিংস বলেন, আর 

কানের ভিতরকার সে পর্দাকে তীর! টিম্পেনম্ বলেন। সুবিধা 
পাই ত, এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। আলটাক- 

রার গুল্লি ছুটি ওরকম ডাগর হওয়ার দরুণ কখন কখন এমন 

ঘটে যে, রোগী পুরে দীর্ঘনিশ্বাস লইতে পারে না। রোগী 
প্রায়ই মুখ একটু খুলিয়া রাখে। নিশ্বাস লইবার সময় আর 

নিশ্বীস ফেলিবার সময় কেমন একরকম শব্দ হয়। আর কথ! 

কহিবার সময় তার গলার ভিতর থেকে যেন কেমন এক রকম 

ফোঁস ফোঁস, বা শিশ দেওয়ার মত শব্ধ বাহির হয়। আল- 

টাকরার গুল্লি ছুটা এ রকম ডাগর হইলে, তাদের গা উবড়ো- 

খাবড়ো আর খীঁচ-কটি! হয়। ঠাউরে দেখিলে, এ খাঁচ-কা্। 



আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ সহজেই ঠিক করিতে পারা যায়। ৭৩৫ 

জায়গায় সাদা কি জর্দী রডের এক রকম রস দেখিতে পাওয়া 

যায়। আলটাকরার গুল্লির এ রকম অবস্থা হয়, জানা“শুন! 

ন! থাকিলে, আলটাকরার গুল্লিতে ঘ| হইয়াছে বলিয়। সহজেই 

ভুল হইতে পারে। 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ( টন্সিলাইটিস্ ) সচরাচর 

পা সাত দিনের বেশী থাকে না । * 
আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ আপনিই সারিয়৷ যাইতে 

পাঁরে। ভাগ্যক্রমে সচরাচর এইটিই ঘটে। প্রদাহ খুব 
বাড়িয়৷ গুলি পাকিতে পারে_ গুলিতে পু হইতে পারে। 
প্রদাহ হইয়া গুল্লিতে ঘা হইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লি 

ডাগর আর শক্ত হইয়! যাইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লির 

আর যে যে অবশ্থ! হয়, এর নাগেই তা বলিছি। গুল্লিতে ঘ৷ 

হওয়ার কথা এর পরই বলিব | 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা । (টনসিইলাটিস্ ) আর 

কোন রোগের সঙ্গে গোলমধল হইয়া যাঁওয়। বড় একট! সম্ভব 

নয়। কেন না, রোগীকে হা করাইয়। বেশ করিয়া ঠাউরে 

দেখিলে আলটাকরার থলির প্রদাহ সহজেই ঠিক করিতে পার! 

যায়। আলটাকরার ভিতর ঠাউরে দেখিতে হইলে, রোগীর 

জিব চাপিয়া ধরিতে হয়। চামচের পোড়া দিয়া জিব বেশ 

চাপিয়৷ ধর! যায়। স্প্যাচুল৷ দিয়াও চাপিতে পারা! যায় । অস্থ্দ 

বিস্থুদ নাড়িবার জন্যে, আর মলম টউলম তয়ের করিবার জন্যে, 

ডিস্পেন্সরিতে যে ছুরি থাকে ; ডাক্তারের! সে ছুরিকে স্প্যাটুল। 

বলেন। চামচ বা স্প্যাচুলার অভাবে বাঁশের চেয়াঁড়ি ব্যবহার, 

করিতে পার। বাঁশের চেচাড়ী নয়-বাঁশের চেয়াড়ি ॥ 



৭৩৬  স্কালাটীনা আর ডিফ থীবিয়। রে(গেও গুলির প্রদাহ হয়। 

প্রতিমা! গড়িবার সময় কর্দ্িরা যে চেয়াড়ি ব্যবহার করিয়া 

থাকে, এখানে সেই চেয়াড়িরই কথা বলিতেছি। চের়াঁড়ি 

যখন তখন, যে সে তয়ের করিয়া লইতে পারে। তার পর 

বলি। স্কাল্ণাটানা আর ডিফথীরিয়া, এই দুটি রোগে 

আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ হয়। এখন কেমন করিয়৷ জানিবে 

আলটাকরার গুল্লির এ প্রদাহ, আসল রোগ, স্কালাটিন! ঝ৷ 
ডিফথারিয়া রোগের অঙ্গ ? রোগীর ঠাই তার রোগের পরিচয় 

বেশ করিয়। লইলে, আর তার রোগের লক্ষণগুলি বেশ 

করিয়া ঠাউরে দেখিলে, তা জানিতে বাকী থাকে 

না। স্কালযাটানা এক রকম ছোঁয়াচে জ্বর। জ্বরে রোগীর 

গায়ে মিলমিলের মত কতকগুলি কি বাহির হইয়া সব গ! 
একেবারে রাড হইয়া যায়। স্কালাটানাকে স্কারলেট 
ফীবরও বলে। ডিফখীরিয়। টাকরার এক রকম ছেশয়াচে 

রোগ। ডিফখীরিয়া ভারি ভয়ানক রোগ। এ রোগের 

হাতে নিস্তার পাওয়। কঠিন । স্থালাটানা আর ডভিফখীরিয়ার 

কথা এর পর বলিব। ল্যারিগ্লাইটিস রোগে ঢোক গিলিতে 

গলায় ব্যথা হর। কিন্তু ঢোক গিলিঙে গলায় ব্যথার চেয়ে 

নিশ্বাস প্রশ্বাসেরই কষ্ট ঢের বেশী হয়। ল্যারিঞ্জাইটিস্ 

ডাক্তারি কথা, ল্যারিঞ্জাইটিসকে বাঙ্গালায় গলার চুডির প্রদাহ 
বলে। গলার চুডিকে স্বর-যন্ত্রও বলে। গলার স্বরের যন্ত্রই 

গলার চুডি। ল্যারিষ্তাইটিস রোগের কথ| এর পর রলিব। 
কারণ--দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দুর 

কাত্সণ আর নিকট কারণের কথ! ২৯৯-_৩০১র পাতে বলিছি। 

জোআন বয়সেই এ রোগ বেশী হয়; এই জন্যে জোআন 



কারণ__দূর কারণ আর নিকট কারণ। ৭৬৭ 

বয়স এ রোগের একটা দূর কারণ। রোগা দুর্বল শরীরে 
এ রোগ বেশী হয়, এই জন্যে, রোগা! ভুর্র্বল শরীর এ রে'গের 

একটী দুর কারণ | গর্ষ্মির ব্যামে. হইলে এ রোগ বেশী হয়; 
এই জন্যে, গর্্ির ব্যামো এ রোগের একটি দুর কারণ । 
গন্মির ব্যামোকে ডাক্তারেরা সিফিলিস বলেন; ভাল কথায় 

উপদংশ বলে। সিফিলিসকে স্যান্কারও বলে। এ রোগ 

যাঁর এক বাঁর হইয়াছে, তারই এ রোগ বেশী হয়, এই জন্যে, 

এ রোগ একবার হওয়। এর আর একটা দুর কারণ | 

তাঁর পর এখন এ রোগের নিকট কারণ বলি। হিম বাত 

ভোগ করা- বৃষ্টিতে ভেজা__ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা, 

এ রোগের নিকট কারণ । খুব শ্রম করার পর বিশ্রাম না 

করিয়া ঠাণ্ড। জল খায়া এ রোগের একটা নিকট কারণ । 

শুদু ঠাণ্ডা! জল বলিয়! কেন? চুমুক দিয়া খাইবার জিনিষ 
মাত্রেই। 

এর আগেই বলিছি, অলটাকরার গুল্লির ( টন্সিলের ) 

প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। 

এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুলির এ ভাব আর 

সারেও না, সারিতে চায়ও না। গুলি এরকম ডাগর আর 

শক্ত হইয়! যাওয়ারও দুর কারণ আর মিকট কারণ আছে। 
গর্ষির ব্যামো৷ হইলে গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে, এই জন্তে, 
গর্্ির ব্যামো গুলির এ অবস্থার একটা দূর কারণ। যাদের 

গগুমালার ধাত (ধাতু), তাদেরই গুলির এ অবস্থা বেশী ঘটে। 
এই জন্যে, গণুমাল! ধাত ( ধাতু ), গুল্লির এ অবস্থার একটি 

দুর'কারণ। গণুমালা ধাত (ধাতু) কাকে বলে? গগুমালা 



শত গণ্ডমালা ধাত ( ধাতু) কাকে বলে। 

ধাত ( ধাতু ) কি রকম? ক্ষয়কাঁশের ধাত ( ধাতু ) আর গণ্ড- 
মালা"ধাত এক-_এখন মোটামুটি এইটী জানিয়া রাখ। যে 
ধাতে (ধাঁতুতে ) ক্ষয়কাশ, হয়, সেই ধাতকে (ধাতুকে ) 

ক্ষয়কাশের ধাত (ধাতু) বলিতেছি। ক্ষয়কাশকে ডাক্তারের 

থাঁইসিস্ বলেন; সোজ!] ইংরিজিতে কন্জম্শন্ বলে। 

ক্ষয়কাশের কথা আর ক্ষয়কাশের, ধাতের (ধাতুর ) কথা এর 

পর ভাল করিয়৷ বলিব।' গাল গলা বেড়িয়া গুল্লি হওয়! 
গণ্ডমাল! ধাতের (ধাতুর) একটা চিহু। যাদের গণ্মালার 
ধাত (ধাতু ), তাদের গাল গলায় হাত দিয়! বেশ করিয়া 
টিপিয়! টিপিয়। দেখিলে, ছোট বড় স্ুপুরির মত গুল্লি হাতে 
মালুম হয়। গুললি গুলির ভাব সব সময় এক রকম থাকে 
না; কখনও ফোলে, কখনও তাতে ব্যথ| হয়, কখনও পাকে, 

কখনও ব। তাতে ঘ! হয়। এ সব কথাও এর পর ভাল 

করিয়। বলিব। তার পর নূলি। অনেক দিন থেকে যার! 

পাক অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতেছে, তাদেরই আলটাকরার 

গুলির ও রকম অবস্থা (ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়া) 

বেশী ঘটে; এই জন্যে, অনেক দিনেত্র অপাঁক অজীর্ণ রোগ 

গুল্লির ও রকম অবস্থার একটা দূর কারণ। গুলির ও 
রকম অবস্থার নিকট কারণ কেবল সেই একটা । সে নিকট 

কারণ আর কি? গুলির প্রদাহ । গুল্লির প্রদাহ বারে বারে 

হইলেই না গুল.লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ কথা 

এর আগেই বলিয়াছি। 

_. “অনেক জায়গায় দেখা যায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যাথা 

€ টন্সিলাইটি রোগ ).একবারে অনেক লোকের হয়। এক 



টন্দিলাইটিস্ রোগে রোগীর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই। খ্রণ৯ 

বাড়ীতে অনেকের একবারে এ রোগ হইতে দ্রেখা বায় । এই 

সব দেখিয়া কেউ কেউ মনে করেন, এ রোগটি ছেয়াঁচে। 

ফল কিন্তু তানয়। এ রোগের. দে দোষ নাই। তবে এ 

রোগের কারণ-_হিম বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে 
কাপড় ঢে।পড়ে থাক।--যষে রকম সাধারণ, তাতে এক সময় 

অনেকের এ রোগ হওয়া একটুও শ্চধ্য নয়। এক বাড়ীতে 

এক সময় অনেকের এ রোগ হওয়া আারও সম্ভব । কেন না, 

এ রোগের কারণ তসে রকম সাধারণ আছেই, ত৷ ছাড়া, 

এক বাড়ীতে অনেকের ধাতও ( ধাতু'ও ) এক রকম মিলিয়! 

বায়। এক বাড়ীতে অনেকের যে এক রকম ধাত (ধাতু ) 

হইতে পারে, আর হইঘ্াও থাকে, তা বেশ বুঝাই যাইতেছে । 

এক বংশ, তা'ধাত ( ধাতু ) এক রকম হবেনা? 

এ রোগে রোগীর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই বলি- 

লেই হযর়। এ রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না। তবে 

প্রদাহ খুব ভয়ানক রকম হইলে, আর প্রদাহ বেশী ছড়াইয়া 

পড়িলে, রোগী মার! পড়ে । আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ খুব 

ভয়ানক রকম হইলে যে সব লক্ষণ দেখ! দেয়, এর আগেই 

তা বলিছি। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ ছড়াইয়৷ গলার 

চুডিতে গেলেই আর কি, সর্ববনাশ। নিশ্বাস লইতে না 
পারিয়াই রোগী মার! পড়ে 1 এই:জন্যে, এ রোগে রোগীর 

নিশ্বাস প্রশ্বাসের সামান্য একটু কষ্ট হইলেও ও আশঙ্কা 
করিবে; আর খুব সাবধান হইয়। সব বেশ করিয়া ঠাউরে 

দেখিবে। আলটাকরার গুলি বেশী রকম ফুলিলে নিশ্বাস, 

প্রশ্বাসের এক আধটু ব্যাঘাত হুইতে পারে__হইয়াও থাঁকে 
৮৭ 



৭৪০ এ'রাগের গোড়ায় কুইনাইন খাইলে আর কিছুই করিতে হয় না। 

কিন্তু এ রকম হইন্ডে পারে আর হইয়াও থাকে বলিয়া কখনও 

নিষটিন্ত থাকিবে না। খুব সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়া 

দেখিতে কখনও ভুলিবে না । গলার চুডির প্রদাহ (ল্যারি- 

গ্াইটিস্) কি ভয়ানক বাপার, লাঁরিঞ্জাইটিস্ রোগের কথা 

বলিবার সময় তা বলিন। 

এখন আলটাকরার গুল্লির প্রদাহের ( টনসি-লাইটিস- 
রোগের) চিকিৎসার কথা বলি ও 

চিকিৎসা--ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলেই আমি 

রোগীকে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাঁওয়াইয়া দিই। নিজেরও 

বেলায় আমি ঠিক এই রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকি। সব 

দিকেই সুবিধা বলিয়া কুইনাইনের বড়িই ব্যবস্থা করি। 

এক্ট্রাক্ু জেনশনেরই সঙ্গে কুইনাইনের বড়ি তয়ের করা সব 
চেয়ে ভাল। এ কথা! এর আগে অনেক বার বলিছি। এ 

রোগের গোড়ায় কুইনাইন খাইলে আর কিছুই করিতে হয় 

না__শার কোনও রকম চিকিৎসার দরকারই হয় না! ছেলেরা 

পর্যান্ত কুইনাইনের এ গুণটি ভুলিতে চায় ন1। ভুলিতে 

চায় না কেন, তা বলি--এখানে তার, একটা গল্পও বলি। 

বছর তিনেক হইল, এক দ্দিন সন্ধা বেলা বসিয়া আছি, 

আমার একটি মেয়ে (এখন তার বয়স এগার বছর ) 

আসিয়া বলিল, “বাবা আমার গলায় ব্যথা হুইয়াছে-_ঢোক 

গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে । আমি কিন্ু গলার ভিতর অন্ত 

লাগাইতে পারিব না_বড়ি খাব।৮ আমার উত্তরের অপেক্ষা 

না করিয়া সে আপনি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। 

'ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ! হইলে এর আগে কাষ্টকির জল 



একটা রোগীর পরিচয়। ১ 

(কগ্টিক লোশন ) তার আলটাকরায় দু একবার লাগান 

হইছিল। সে কৰ্ট তার বেশ মনে ছিল। শুদু বড়ি খাইলৈই 
গলার ব্যথ! সারিয়। যায়--গলার ভিতর অস্ত্র লাগাইতে হয় 

ন।; ছুই এক বার কুইনাইনের বড়ি খাওয়াইর়া তাকে তাও 

জানাইয়া দেওয়া হইছিল । এই জন্তে, এ বারে সে আপনিই 

বড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করিল।' োকু গিলিতে গলায় ব্যথ৷ 

হইলে, ছেলেদের জন্যে এখন আর আমাকে কোনও ব্যবস্থা! 

করিতে হয় না। তারা আপনারাই কুইনাইনের বড়ি চাহিয়! 

খায়। বছর দুই হইল, এক দিন সকাল বেলা একটা ভদ্র 

লোকের সঙ্গে দেখ! করিতে গিইছিলাম। কথায় কথায় তিনি 

বলিলেন, আজ আমার গলায় ব্যথ| হইয়াছে-_-ঢেক গিলিতে 

ব্যথা করিতেছে । এখন ত আফিসে যাই ; তার পর দেখি, 

অন্ুখ যদি বাড়ে, তখন তার একটা! উপায় কর! যাবে । তীর 

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, অস্ত্ুখ বাঁড়ে কি না, দেখিবার 

জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না_মপেক্ষা কর! 

উচিতও ন!। আপনি এখনই ৫ গ্রেন কুইনাইন্ খান, আর 

আজ, কাল, পরশ্ব, তিন দিন মান করিবেন না; একটু 

গরমে থাকিবেন- আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। 

পাঁচ সাত দিন পরে ফের দেখা হইলে বলিলেন, কুইনাইন 

খাইয়' সত্য সত্যই আমাকে নর কিছুই করিতে হয় নাই। 

কুইনাইন্ খাইলে গলার ব্যথা সারে, এত আমি কখনও 

শুনি নাই । আমি জানিতাম, গলায় কাষ্টকির জল ( কণ্টিক্ 
লোশন) লাগান ছাড়া, সোর্-থোটের অস্দ আপনার্দের 

আর নাই। তবে হোমিওপ্যাথির দু একটা অন্দে গলার 



+৯৪২ ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ৷ হইলে কি নিয়মে থাঁকিতে হয়। 

ব্যথায় খুব চটক দেখায়। এখন দেখিতেছি, কুইনাইনের 
কাচ্ছে কেউ না। যাই হোক, এ রোগের একটা খুব ভাল 

অন্থ্দই জানা থাঁকিল ৩২৪র পাতে-_২০র ছত্রে “ছেলে ছুটার 
মাতামহ” বলিয়! যীর উল্লেখ করিছি, এখানেও তারই কথ 

বলিলাম। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে কি রকম নিয়মে 

থাকিতে হয়--অস্তুদ বিশ্নুদই বু তার কি করিতে হয়, এখন 
তাই বলি। অনেক জায়গায় কুইনাইন এক বার খাইলেই 
কাজ হয়--আর খাইতে হয় না, খাইবার দরকারও হয় 

না। আবার কোন কোন জায়গায়, কুইনাইন ছু তিন 
বারও খাইতে হয়। ফল কথা, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 

বেশ সারিয়। না গেলে কুইনাইন খাওয়া! বন্ধ কর! উচিত নয়। 

কুইনাইনের বড়ি ভাল ; খাইতে কোন কষ্টই নাই। কুই- 
নাইনের বড়ি দু বেলা দুটো খাওয়া ভাল । গলার ব্যথা দিনের 

বেলায় একটু কম থাকে, সন্ধ্যার আগে বাড়ে__রাত্রে বড় কষ্ট 

দেয় _এ অস্বস্তির গতিকই এই |, এই জন্যে, সকালে আর 

বৈকালে ছু বেলা দুটো! বড়ি খাইলে অশহ্থখ সগ্ভই সারিয়! 

যায়। আজ সকালে উঠিয়া ঢোক” 'গিলিতে গলায় ব্যথা 

জানিতে পারিলে ; জ!নিতে পারিয়াই পাঁচ গ্রেন কুইনাইন 

খাইলে ; স্ীন বন্ধ করিলে ; কাপড় চোপড় গায়ে দিয়! সারা 

দিন খুব গরমে থাকিলে ; বৈকাঁলে ফের পাঁচ শ্রেন কুইনাইন 

খাইলে ; রাত্রে আহার না করিয়৷ একটু গরম ছুধ চুমুক দিয়! 

খাইয়া শুইয়া থাকিলে । পর দিন সকালে উঠিয়! গলায় ব্যথা 

কম! বুঝিতে পারিলে না । ঢোক গিলিয়া দেখিলে, ব্যথা 

প্রায় তেমনিই আছে। এখন কি করিবে? কাল যে রকম 



গরম ছুধের কুলি ঢোক ধগিলিতে গলায় ব্যথার বড় অনুদ। শ্বঁঃও 

নিয়মে ছিলে, আজও কি ঠিক সেই রকম নিয়মে থাকিবে, 

না আর কিছু নুতন রকম তদ্বির করিবে ? নুতন* রকম 
তদ্বির আর কি? কাল সকালে পীচ গ্লেন কুইনাইন 

খাইয়াছিলে, আজও সকালে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইবে। 

কাল স্নান কর নাই, আজও সন্মান করিবে না। কাপড় 

চোপড় গায়ে দিয়া কাল যে, রকম গরমে ছিলে, আজও সেই 
রকম গরমে থাকিবে । কাল দিনমানে আহার করিছিলে, 

আজ দিনমানে আহার করিবে না, একটু গরম ছুধ চুমুক দিয়! 
খাবে । আর গরম ছুধ আর গরম জল সমান ভাগে মিশাইয়া, 

সার! দিনই তার কুলি করিবে। সচরাচর যে রকম করিয়া 

কুলি করিতে হয়, এখানে সে রকম করিয়া কুলি করিলে হবে 

না। এখানে কুলি একটু আলাদা রকম করিয়৷ কর! চাই । 

গরম জল-মিশনে৷ গরম ছুধ মুখে লইয়া মুখ খুব উচু করিয়া, 

সেই দুধ জিবের গোড়ার দিকে, আলটাকরার ব্যথার জায়গায় 

লইয়া আসিঘে। তার পরু কাশ বা শ্রেক্স। তুলিবার সময় 

গলার ভিতর যে রকম শব করিতে হয়, ইচ্ছা করিয়া খুব 

সহজে--খুব আস্তে সেই রকম শব্ধ নিয়ত করিতে থাকিবে ; 

তা হইলে সেই দুধ যেন গড়গড় করিয়া ফুটিবার মত হইয়! 
সব আলটাকরায় লাগিতে থাকিবে । এ রকম করিয়া কুলি 

করাকে “গলায় কুলি করা” বলিতে পার। আর সচরাচর 

যে রকম করিয়া কুলি করে, তাকে "গালে কুলি করা” বলিতে 

পার। গালের ভিতরকার ছুধ জুড়াইয়া গেলে, সে দুধ 

ফেলিয়! দিয়া, আর খানিক গরম ছুধ মুখের মধ্যে লইবে, আর. 

সেই রকম করিয়া গলায় কুলি করিবে। নিয়ত এই-রকম 



৩8৪, ফুটন্ত গরম জলের ভাবও আলটকরার ব্যথার বড় অন্দ। 

করিতে থাকিবে-_সারাদিনই এই রকম বরিবে, এই রম 

করিয়া কুলি করিতে বিরক্ত হইবে না-_বিরক্ত হইলে চলিবে 

না। গরম দুধের কুলি ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার বড় 

অস্তর্দ। আজ আহার কর নাই, বৈকালে ' আর খানিক গরম 

ছুধ চুমুক দিয়া খাবে। কাল সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন কুই- 
নাইন খাইয়াছিলে, আজও সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন 

খাবে। কাল রাত্রে শুছু একটু গরম ছুধ চুমুক দিয়। খাইয়া 

গুইয়াছিলে, আজও রাত্রে শুছু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া 

খাইয়া শোবে। শুইবার আগে গরম দুধের কুলি অনেক বার, 

করিবে । এই রকম নিয়মে থাকিলে, আর এই রকম তদ্বির 

করিলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 

সারিয়া শ্বায়। " এখানে সোজা -স্থজি রকম অস্বস্তিরই কথা 

বলিতেছি। ছু দ্রিনেই মন্ুখ সারিয়। গেল বলিয়া, দিন কত 

খুব সাবধানে থাকিতে কখনও ভুলিবে না । বিশেষ এ অস্বস্তি 

. একবার হইলে ছুতোয় নাতায় ফের হয়-_এ কথাটা যেন মনে 

থাকে। এ অন্বস্তির দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা 
বলিবার সময় ঘা যা বলিছি, তা যদি মনন" করিয়া রাখ, তবে 

কি রকম সাবধানে চলিতে হবে, কারো কাছে তা তোমাকে: 

শুধাইতে হবে না। 

ভু'কোয় নল লাগাইয়। যেমন করিয়। তাঁমাঁক খায়, ফুটন্ত. 

গরম জলের ভাব সেই রকম করিয়া টানিয়া আলটাকরার, 

বাথার জায়গায় তার সেক লাগ্নাইলে যেমন আরাম বোধ হয়,. 

তেমনি উপকার হয়। এ রকম করিয়া গরম জলের ভাবের: 
সেক লাগাইলে তখনই তখনই উপকার হয়। গলার ব্যথার, 



গরম ছুপের হেগ্ে ফুটন্ত গরমঞ্জলের ভাবে বেশী উপকার হয়। ৪৫ 

জন্যে আগে যে ভারি কষ্টে ঢোক গিলিতেছিল, ফুটন্ত গরম 
জলের ভাব এ রকম করিয়া চাঁরি পাঁচবার টানিলে, প্লে ঢের" 

সহজে ঢোক গিলিতে পারে । গরম জলের ভাবের এমনি 

গুণ! এতে ব্যথা এত নরম পড়ে এ রকম করিয়া গরম 

জলের ভাবের সেক লাগাইবার সময় তোমার বোধ হবে, 

গলার ব্যথা যেন সারির গিয়াছে । সেক বন্ধ করিলে 

খানিক পরে যে ব্যথা, সেই ধ্যথাই জানিতে পারা যায়। 

তাতেই বলি, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেক লাগাইলে, আর বারে 

বারে সেক লাগাইলে গলার ব্যথা সদ্যই নরমঞ্চ পড়ে__ 
আর ছু দিনেই সারিয়া যায়। গরম ছুধের কুলির 

চেয়েও এতে বেশী উপকার হয়। এই জন্তে গরম দুধের 

কুলিতে তেমন উপকাঁর না হইলে, এ রকম করিয়া ফুটন্ত 
গরম জলের ভাবের সেক লাঁগাইবে। ফুটন্ত গরম জলের 

ভাবের সেকে যদ্দি বেশী উপকার হয়, তবে আগে গরম দুধের 

কুলি করিয়!' দেখিবার দরকার কি? ফুটন্তগরম জলের 

ভাবের সেক ত আগেই দিলে হয়। তা না হয় এমন নয়। 

তবে সহজ উপায়টাই, আগে করিয়া দেখিতে হয়। গরম 

দুধের কুলি করিবার জন্তে কোন রকম * উদ্যোগ আয়োজনের 

দরকার নাই। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবার 

জন্যে উদ্যোগ আয়োজন এক আধটু চাই ূ কেটুলিতে করিয়া 

জল ফুটাও। তার পর ফুটন্ত গরম জলের সেই কেটলির 
নলের মুখে যে সে একটা নল জুত বরাত করিয়৷ লাগাও । 

তার পর, দেই নলের মুখ দিয়া ফুটন্ত গরম জলের তাৰ 
এমনি জুত বরাত করিয়! টান যে, সেই ভাব যেন. আল-' 



৪৬.  ফুটস্ত গরম জলের ভাব কেমন করিয়া লইতে হয়। 

টাকরার ব্যথার জায়গায় ঠিক লাগে। কেট্লিটা গন্গনে 
আগুনের উপর বসান থাকিলে, গরম জলের ভাবের সেক 
অনেক ক্ষণ ধরিয়া লাগাইতে পার যায়| কেটুলির নলের 

মুখে যে সে একট! নল যে জুত বরাত করিয়! লাগাইতে বলি- 

লাম--কিসের নল লাগাইবে ? পে'পের নল লাগাইতে পাঁর-- 

তলা বাঁসের নল লাগাইতে পার7হরেক রকম পাতার নল 

তয়ের করিয়। লাগাইতে পার-_মোট| কাগজেরও নল ভয়ের 

করিয়া লাগুইতে পার। পাঁড়াগীয়ে হু'কোয় ধারা বড় বড় 

নল লাগাইয়। তামাক খাইতে ভাল বাসেন ; কোন্ পাতার ভাল 

নল হয়, তারা তা বেশই জানেন। কেট্ুলির অভাবে হাড়িতে 

করিয়া জল গরম করিবে । জল সিদ্ধ করিবার সময়, হাঁড়ির 

মুখ শর! দিয়! ঢাকিয়া দিবে । হাড়ির মুখ ঢাকা থাকিলে, ভাব 

বাহির হইয়া যাইতে পারে না ; জল খুব শীত্র গরম হয় । জল 

গরম করিরার আগে শরার এক পাশে একটা ছণাদা করিয়া 

লইবে। ছাঁদাটী এমন ভাবে করিবে যে, তাতে যেন জুত 
বরাত করিয়া নল লাগাইতে পারা বায় । তার পর, ছাদাটীতে 

ন্যাকড়ার বুজলে! দিয়! শরা খানি উপুড় “করিয়া হাড়ির মুখে 

দিবে। জল ফুটিয়! উঠিলে, হাঁড়ি নামাইয়া একট! উচু জায়গায় 
জুত বরাত করিয়া বসাইবে। তার পর, স্তাকড়ার বুজলো 

' খুলিয়া শরার ছাঁদায় নল লাগাইয়া, গরম জলের ভাব এ রকম 

করিয়া টানিবে। | 

মুখের মধ্যে খয়ের রাখা আর সেই খয়েরের ঢোক গেলা" 

এ অন্বস্তির আর একটা তাল অসুদ। আর আর রকম খয়েরের 
চেয়ে পাঁপড়ি খয়েরই রাখা ভাল । খয়ের মুখের মধ্যে সর্বদাই” 



খয়েরের ঢোক গেলা! এ অশ্বস্তির বড় অস্তুদ। শ্রঃ৭ 

রাখ! চাই। মুখের লালে খয়ের গুলিবে ; আর তুমি তার ঢোক 
গিলিবে। খয়ের ফুরাইয়! গেলে মুখের মধ্যে আবারুখয়ের 
লইবে। রাত্রে যখন শোবে, একটু খয়ের মুখে করিয়া শোবে। 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সোজাস্ত্রজি রকমের হইলে, শুদু এই: 

মুহিযোগেই সারিয়! যায়--আর কিছু অনু বিশ্থাদ করিতে হয়; 
না। ঠুকে ঠাঁকা অন্্দকে ভাল কথায় মুষ্টিযোগ বলে। 

নিয়ত বরফ চুষিয়া খাওয়া এ অস্বস্তির আর একটা খুব 
ভাল মুগ্িষোগ । জাতি দিয়া বরফ টুক্রে। টুক চুর করিয়া 
কাটিয়া একট! পাত্রে করিয়া রাখ । তার পর, বরফের সেই 

টুকৃরে! এক এক খানি করিয়া মুখে দেও আর নিয়ত চুষিতে 

থাক। বরফের টুক্রে! ফুরাইয়া গেলে জাতি দিয়া আবার সেই 
রকম করিয়া কাটিয়া! লইবে। ফল কথা, বরফ চোষ যেন 

কামাই ন| যায়। ঢোক গিলিতে গলার ব্যথা বেশ সারিয়া ন! 
গেলে আর বরফ চোষ| বন্ধ করিবে না। বরফের টুকরো এ 
রকম করিয়! চুষিয়া, বরফগলা! ঠাঁগু। জল টুকু গিলিবার সময় কি. 
আরামই বোধ হয়--কি স্বস্তিই বোধ হয়! এ অন্বস্তিতে 

ধিনি বরফের টুক্রো' টুষিয়। খাইয়। দ্েখিয়াছেন, সে আরামের 

কথা- সে স্বস্তির কথা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। বরফ- 

গল! ঠাণ্ডা জল টুকু গিলিবার সময় বোধ হয়, গলার ব্যথ| শুলো। 
যন্ত্রণ। সব যেন ধুয়ে নামাইয়। দিল। ঢোঁক গলিতে গলায় , 

ব্যথার যেমন অস্রদ বরফ চোষা, তেমন অন মার নাই বলিলেও 

হয়। এ অস্বস্তিতে গলার ভিতর শ্রেক্স। জমে বলিয়াই, রোগীকে 

অতকষ্ট করিয়া নিয়ত গলা-খীঁক! দিতে হয়, আর ঢোক গিলিতে 

হয়। এ রকম করিয়! নিয়ত বরফ চুষিয়! খাইলে গলার, ভিতর 



৩৪৮ এ অস্বস্তির যেমন অন্ন বরফ চোষা, তেমন আর নাই। 

শ্লেক্ষা আর জমিতে পায় না শ্রেক্ষা জম! খারণ হয়। তবেই 

দেখ, বরফ চুষিয়া খাওয়ার কত উপকার ! গলার ব্যথা খুব বেশী 
রকম হইলেও এ মুষ্টিযোগে 'বিশেষ উপকার হয়। মুহ্িষোগ 
বলিলে কি বুঝায় এর আগেই তা বলিছি। 

পাড়া্গায়ে বরফ পাওয়া! যায় না । কাজেই বরফের এমন 

গুণ আছে জানিয়াও পাড়াগয়ের ভাক্তারেরা কিছুই করিতে 

পারেন না। কি বলিবযে বরফ এখানে পাওয়! যায় না! 

নৈলে, স্ক্বেমার গলার ব্যথ! সগ্ভই ভাল করিয়। দিতে পারিতাম। 
এ অস্বস্তির চিকিৎসায় রোগীর কাছে তাদের কেবল এই রকম 

করিয়৷ আক্ষেপ করিতে হয়। তবে, আজকাল কলের বরফ 

খুব শস্ত|। হইয়াছে । বরফ অনেক জায়গায় পাওয়াও যায় । 

আগে মাকিন দেশ থেকে জাহাজে করিয়া বরফ কলিকাতায় 

আসিত। কাজেই, কলিকাত৷ ছাড়া আর কোনও জায়গায় বরফ 

পাওয়া যাইত না । এখন বরফ কলে তয়ের হইতেছে । পাড়া- 

গায়েও অনেক বড় মানুষে বরফ" তয়েরি করার কল লইয়৷! 

গিয়াছেন। এ ছাড়া, রেলের গাড়ির গ্রসাদে কলিকাতার সঙ্গে 

আজ কাল অনেক জায়গায় খুব নিকট সম্বন্ধ হইয়! দাড়াইয়াছে। 

এই জন্যে, পাড়ার্গীয়ে পয়সা-ওয়ালা লোকে মনে করিলে 

ডাক্তার মহাশয়দের ও রকম আক্ষেপ সহজেই ঘুচাইয়া দিতে 

পারেন। বরফের শেষ কথা_-বরফ নৈলে যে এ অস্বস্তির 

চিকিৎসা হয় না, তা যেন কেউ মনে করেন না; তবে বরফ 

মিলাইতে পারিলে রোগীর বড়ই স্থবিধা হয়। 

'কাষ্টকি এ রোগের আর একটা খুব ভাল অস্থুদ। তুলি 

করিয়। কাষ্টকির জল আলটাকরারগুলিতে আর তার চারি পাশে 



কাষ্টকি এ রোগের ার একটি খুব ভাল অশ্দ। ৪৯ 

লাগাইয়া দিলে, অনেক জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় বাথা সদ্য 

ভাল হয়। অনেক জায়গায় কাষ্টকির জল একবারেব্ন বেশী 
লাগাইতে হয় না। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা একটু বেশী 

রকম হইলে, কাম্টকির জলও বেশী বার লাগাঁইতে হয় । ফল 
কথা,গলার বাথ নির্দোষ সারিয়া না গেলে কাক্টকির জল লাগান 

বন্ধ করা হবে না। এর আগেই বলিছি, এ মম্বস্তি দিনের 

বেলায় একটু কম থাকে-_-সন্ধ্যার 'গাঁগে বাড়ে রাত্রে বড়ই 

কষ্ট দেয়। এই জন্যে, গলার বাথা একটু বেশী রকম হইলে, 
কাকির জল সকালে বিকালে, ছু বার লাগাইবে। তুলি 

করিয়া কাষ্টকির জল আলটাকরায় লাগাইবার সমর রোগী বড় 

কষ্ট হয়। কাম্টকির জল লাগ।ন হইয়! গেলেও অনেক ক্ষণ 
পর্যান্ত কষ্ট থাকে । কষ্ট আর কিছুই নয়; মুখের ভিতর, 

আল টাকরায়, গলায়, কেমন এক রকম কলঙ্ক! কলঙঞ্কা স্বাদ 

পাওয়া যায়, আর লাল কাটিতে থাকে-_ শ্লেম্বা উঠিতে থাকে । 

এ ছাড়া, আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগাইবার জন্যে, যে 

উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তাতেই রোগীর মন্দ কষ্ট হয় 

না। চামচের গোড়া 'দিয়াই হোক, স্প্যাচুলা দিয়াই হোক, 

আর চেয়াড়ি দিয়াই হোক, জিবের গোড়া পর্যন্ত বেশ করিয়া 
চাপিয়! ধরিয়া তবে কাষ্টকির জল লাগাইতে হয়। জিবের 

গোড়া পর্যযস্ত এ রকম করিয়! চাপিয়া ধরিবার সময় রোগীর 
ওআাক আসে-_আল্টাকরায় তুলি করিয়া কাষ্টকির জল 
লাগাইবার সময় তার আরও ওমআক উঠে। এই রকম করিয়া 
ওআক আসে আর ওআক উঠে বলিয়াই, রোগীর আলউ্রীক- 
রাঁর সব জায়গায় কাষ্কির জল বেশ করিয়া লাগাইবার বড়ই 



ণ *  কাষ্টকির জল একবার লাগাইলেও উপকার হয়। 

স্থবিধা হয় ; আলটাকরার ভিতরকার সব বেশ করিয়া দেখি- 

বারও খুব হবিধা হয়। এই রকম কষ্ট হয় বলিয়া রোগীরা 
আলটাঁকরায় কাকির জল -লাগাইতে সহজে ত্বীকার হয় না। 
কষ্টই হোক, আর যাই হোক, তুলি করিয়! কাঞ্টকির জল 
আ'ল্টাকরার গুলিতে আর তাঁর চারি পাঁশে লাগান, এ 

অস্বস্তির যেমন তেমন অস্ত ময়-*একটা খুব ভাল অন্ুদ ; এ 

কথাটা যেন মনে থাকে । কাষ্টকির জলের এমনি গুণ যে, 
আল্টাককঝ্র গুলিতে একবার ভাল রক্ব্ম করিয়া লাগাইতে 

পারিলে, ঢোক গিলিতে গলায় বাথ! নরম পড়িতে চায়ই। 

কাষ্টকির জল লাঁগাইলে আলটাকরা'র সব জায়গা যেন কিয়া 

ধরে। দেই কষিয়া ধরাতেই কাজ হয়। সেখানে আর 

তেমন রক্ত জমিয়া থাকিতে পারে না- শ্রেক্মাও আর তেমন 
জমিতে পারে না । কাঁজেই, আলটাঁকরার গুল্লির ব্যথা আর 

ফুলে! কমিয়া যায়। শ্রেক্সা আর তেমন জমিতে পারে ন! 

বলিয়া, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া' নিয়ত গলা খাঁকাও দিতে 
হয় না-_নিয়ত ঢোক গিলিতেও হয় না। তবেই দেখ, কাষ- 

কির জল একবার লাগাইলেও কত উপকার হয় 1 যে রোগের 

যে অস্তুদদই হোক, অস্থুদ যতই ভাল হোক, রোগের গোড়ায়-_ 

রোগ শঞ্ত হইয়া ঈ্ীড়াইবার আগে, সে অন্ুদ ব্যবহার না 

করিলে শীঘ্র কল পাওয়া যায় না-_শীত্র ফল পাইবার কথাও 

নয়। অন্ত, অন্য অন্ুদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, কাষট- 
কির জলের বেলায় তাঁর চেয়ে হাজার গুণ খাটে-__হাজার 

গুণেরও বেশী খাটে । কেন, তা বলি। ৯০৪-_-৯০৫র পাতে 

বলিছি; আলটাকরার গুল্লির (টনসিলের ) প্রদাহ যদি খুব 



এ রোগ খুব বেড়ে গেলে কাষ্টকি লাগানই মান্কল। ৫» 

বেশী রকম্ হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া৷ জিবের গোড়া 

পর্যন্ত যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই, 

তার আলটাকরার ভিতরকার অবস্থা দেখ! মক্িল হইয়৷ পড়ে । 

এ রকম ঘটিলে, আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগাইবার কথা 

ত ছাড়িয়াই দিতে হয়। রোগী হা! করিতে না পারিলে, তার 

আলটাকরার ভিতরকার অবস্থাই, কেমন করিয়। দেখিবে ? 

তুলি করিয়। কার্টকির জলই ব| কেমন করিয়া লাঁগাইবে ? 
তাতেই ঝলিতেছি, এ রোগ শক্ত হইসু। ্বাড়াইবার আগে কাষ- 

কির জল ন। লাগাইলে শ্ীত্র ফল ত পাওয়। বাঁরুই না__আল- 

টাকরার কাষ্টকির জল লাগানই মস্কিল হইয়া পড়ে। কাষ্ট- 

কির জলকে ডাক্তরেরা কিক লোশন বলেন । প্ররেক্কপ্শনে 

কাউট,ক লেখেন ন!__নাইটেটট অব. সিলবর্ লেখেন। ত্রাঞ্চির 
ডাক্তরি কথা বেমন বাইনম্ গ্যালিসাই, কাঁষ্টকির ডাক্তরি 

কথ! তেমনি নাইটে অব সিলনরু। কাৰ্টকির জল যেমন 

করিয়। তয়ের করে নীচে অ লিখিয়। দিলাম । 

নাইটেটু অব. সিল.বর (কাষ্টকি) ১১... ৩০ গ্রেন্ 

ডিষ্ন্ড ওগাটর ( চৌগান জল ) ০৮... ৪ ডুম 
নীল কি সবুজ কাগজে মোড়া! একটা শিশিতে ৪ ভাম 

ডিষ্টিল্ড ওয়াটর ( চোয়ান-জল ) ঢালিয়! দেও, তারপর ৩০ 

গ্রেন (আধ ডাম) কাষ্টকি ওজন করিয়া শিশির জলে 

ফেল। কাক আটিয়া শিশিটে বাঁর কতক নাড়িলেই কাষ্টকি 

গুলিয়া যায়। কাষ্টকি যে সে জলে গোলে না, ডিগ্রিলড 
ওয়াটর ( চোয়ান-জল ) বৃষ্টির জল, আর গোলাপ-জল ছাড়া 
আর কোনও জলে কাষ্টকি গোলে না। মার কোনও জলে. 

৩ 



৭৫২ যে সে জলে ক॥ষ্টকি গোলে না--আলোতে কাকি খার(প হয়। 

কাষ্টকি ফেলিয়! দিবা মাত্রই সব জল একবারে শাদা হইয়া 

যায়।' কাঞ্টকির জল ( কণ্টিক লোশন ) তয়ের করিবার সময়, 

কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাটা যেন মনে থাকে । এ 

ছাড়া, মাঁলো৷ লাগিলে কাঙ্টকির জল খারাপ হইয়া যায়। এই 
জন্যে, নীল কি সবুজ কাগজ দিয়! শিশি বেশ করিয়া মুডিয়া, 

তবে তাতে এ রকম করিয়! কাষ্টকির জল তয়ের করিবে । 

আলোতে কাষ্টকিও ভাল থকে না । এইজন্যে কাল কাগজে 
কাষ্টকির বাতি মোড়া থাকে । কাকির জল তয়ের করিবার 

সময়, কি ব্যবস্থ! করিবার সময়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে। 

ডিগ্িল্ড ওয়াটর (চোয়ান*জল ) ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া 

যায়। এ জলের দাম বেশী নয়--চারি গঞ্চা পয়সায় এক 

বোতল জল পাওয়৷ যায়। আলটাকরায় কাষ্টকির জল 

লাগাইবার জন্যে ফি বারে নুতন তুলি ব্যবহার করিবে। যে 

তুলি একবার ব্যবহার করিয়াছ, কাকির জলে সে তুলি 
ডুবাইলে কাঁষকির জলটি তখনই, খারাপ হইয়া যায়__শাদ। 

হইরা যার; সে জলে আর তেমন গুণ করেনা। এ ছাড়া, 

একবার যে তুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, সে তুলি নোংর। হইয়া 

যাওয়ার ত কথাই নাই । 

এ অস্বস্তির আর, একটা অন্থুদ আছে । সে অন্ুদটী খুব 

ভাল । সে অহুদটার কথা এখনও বলি নাই। জ্বর না থাকিলে 

রোগীকে সে অন্ুদ দেয় নাসে অন্থুদ দেওয়। ব্যবস্থা নয়। 

সেঅন্গুদ আর কি? য্যাকোনাইট । কাঠ-বিষকে ইংরিজিতে 

ফ্যাকৌনাইট বলে । ১২৩র পাতে একথা বলিচি। জ্রনা 

থাকিলে রোগীকে যখন এ অন্ুদ দেওয়! নিষেধ, তখন এ 



য্যাকোন।ইট্ু এ রোগের ভাল অন্থ্দ-_দুর না থাকিলে দেয় ন ৭৫৩ 

আন্ুদ ব্যবহ।র করিবার আগে তাপমান যন্ত্রের (থম মিটরের ) 

যে ভারি দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে । রোগীর বগলে 'তাপ- 
মান যন্ত্র দিয়া জর ঠিক করিয়া তবে ব্যাকোনাইট দিবে। ছু 

ওন্ন ( এক ছটাঁক ) ঠাণ্ডা জলে ৮ ফোটা টিংচর য়্যাকোনাইট 

দিয়া, চা চামচের এক চামচ ( ছোট ঝিনুকের এক বিনুক__ 

এক ডাম) করিয়া সেইজল' ১৫* মিনিট অন্তর উপরো উপরি 

৮ বাঁর খাঁওয়াইবে ; তাঁরপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। অন 

ফুরাইয়৷ গেলে, আবার এ রকম করিয়া তয়ের করিয়া লইবে। 

রোগীকে যদি ভারি কাবু দেখ, আর তার নাড়ী খুব ছুর্ববল বোধ 

হয়, তবে টিংচর ফ্যাকোনাইট আরও কম মাত্রায় দিবে। এক 
এক মাত্রায় এক ফে|টার ৬ ভাগের এক ভাগের বেশী দিবে 

না। যদি বল, এক ফোটাকে আবার কেমন করিয়। ৬ ভাগ 

করিব ? ছু গুন (১৬ ডাম) জলে ৮ ফোট। মিশাঈয়।৷ এক 

ডাম করিয়া মেই জল এক একবারে খাইতে দিয়া, এক 

ফোটাকে যখন দু ভাগ কৰিতে পারিয়াছ, তখন এক ফোটাকে : 

৬ ভাগ করা আর শক্তটা কি? তিন ওন্ন (২৪ ডাম) জলে 

৪ ফোট। নিশাইয়া, এক ডাম করিয়া সেই জল এক একবারে 

থাইতে দিলে, ফি বারে এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগ 
খাওয়ান হয় । টিংচর য্যঠকোনাইট এই, নিয়মে খাওয়।ইলে, 

রোগীর তেমন শুকনে! খশ-খশে গরম গা থামে বেশ ভিজে” 

ভিজে আ'র নরম হয়। তারপর ঘাম এত হয় যে, গা দিয় 

গড়াইয়৷ পড়িতে থাকে । ঘাম হওয়ার সঙ্গে জঙ্গেই শাড়ীর 

বেগ কমিয়! ঘ।র, আর ছু এক দিনের মধ্যেই নাড়ী ও গায়ের 

তাত সহজ হয়। | 



৬১৫ য্যাকোনাইট খাওয়ানর কল। 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার সৃত্রপাতেই যদ্দি টিংচর 
য্যাকোনাইট এ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে পার, তবে 
রোগীকে ভাল করিতে তোমার দু দিনও লাগে না--অনেক 

জায়গায় সছ্াই ভাল করিতে পার। জ্বর না থাকিলে য্যাকো- 

নাইট দেয় না__দিলে কোনও ফল হয় না--এ কথাট। যেন 

মনে থাকে । টিংচর য্যাকোনাইট খাইয়। এদিকে রোগীর 

গায়ের তাত আর নাড়ী যেমন.সহজ হইয়া! আসে, ও দিকে 
তার আণ্টাকরার গুল্লির (টনসিলের) অবশ্থাও তেমনি 

ফিরিয়া যাঁয়। আল্টাকরার গুল্লি আর তেমন ডাগর, রাভা, 

চকচকে, আর শুকনে। থাকে না; গুল্লির ফুলে আর রাঙা 

প্রায় থাকে না; গুল্লি ছুটা বেশ ভিজে ভিজে হয়; যে গুল্লি 
একবারে চকচকে শুকনে। ছিল, দেই গুলি শ্রেয় ঢাকিয়া 

যায়--কখন পুযেও ঢাকিয়া যায়। শ্রেম্বাকে ভাক্তরেরা 
মিযুকস্ বলেন-_এ কথ। এর আগে অনেকবার বলিছি। গুল্লি 

দুটা, শ্লেত্মায় কি পুষে ডাকিয়া গিয়াছে দেখিয়াই যদি তাতে 
কাব্টকির জল এ রকম করিয়া লাগ।ইয়! দেও, তবে বঝামোর 

কল্গুর এক আব্টু য| থাকে, তা শিটির। যায়। এখানে 

ব্যামে! আর কি, প্রদাহ। টিংচর র্যাকৌনাইট খাইয় গুলির 

ফুলো, রাঁড, ব্যথা, যা কিছু অবশিহট থাকে, হাকেই এখানে 

ব্/মোর কন্ুর বলতেছি ; এখানে আমার একটা রোগীর কথ! 

বলি। 

বছর পাঁচ ছয় হইল, একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। 
রোগী নয় রোগিণী-মেয়ে মানুষ। রোগিনীর বয়স ত্রিশ 
বছরের বেশী নয়! সদ্দি লাগিয়া ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 



একটা*রোগিণীর পরিচয়। '৫€ 

( সোর-থে?ট--টনসিলাইটিন ) হয়। এর আগেই বলিছি, 

“ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা” রোগটি এমনি সাধারণ যে, এর 

জন্যে কোনও অন্রদ বিশ্ুদ কর! বা কোনও' তদ্বির করা, 

লোকে দরকারই মনে করে না। এই জন্যে, এ রোগ একটু 

শক্ত হইয়! না৷ দড়াইলে আর ডাক্তর বৈগ্যের খৌজ হয় ন]। 
এখানে ও ঠিক তাই ঘটিছিল ব্রাড়ীর লোক যখন দেখিলেন 

যে, রোগিণীর আাহার বন্ধ হইল--_কথা বন্ধ হইল, তখন তারা 
আম।কে ভ।কিয়। লইয়া গেলেন। আমার আগে তাঁরা আর 

কোনও ডাক্তর ডাকিয়াছিলেন কিনা, জানি না। আমি গিয়া 
দেখিলাম, রোগিণীর গাল গলা পধ্যন্ত ফুলিয়। গিয়াছে। 

গায়ের বেশ তাত ; তাপমান যন্ত্র দিয়৷ দেখিলে বোধ হয়, পার! 
১০২র দাগ ছাড়াইয়! উঠিত। অনেক কষ্টে ছুটি আউল তার 
মুখের মধ্যে দিতে পারিলাম। এ অবস্থায় তার আপ্টাকরায় 
তুলি করিয়! কাষ্টকির জল লাগান সম্ভবই নয় মনে করিয়া, 
টিংচর ফল্যাকোনাইট এ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে বলি- 

লাম। রোগিণীকে তেমন কাবু আর তার নাড়ী তত দুরববল 
দেখিলাম না বলিয়াএক এক মাত্রায় আধ ফোটা করিয়! 
টিংচর য্যাকোনাইট দিলাম। এ ছাড়া, বরফের টুকরো জুত 

বরাত করিয়। চুষাইতে বলিলাম। (€রোগিণীর বাড়ী কলি- 

কাতায় ; কাজেই বরফ ব্যবস্থা করিবার কোন আপত্তিই ছিল 
না।) জণতি দিয়া বরফ খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া 

একটা পাত্রে রাখিবে। তারপর এক এক খানি সেই টুকরো! 

বরফ আঙুল দিয়! জুত বরাত করিয়৷ জিবের উপর চালাইয়! 

দিবে। বরফের টুকরো চুষিতে, আর বরফ গলা হিম জলটুকু 



৫৬ একটী রোগিণীর পরিচয় । 

গিলিতে প্রথম প্রথম তার যত কষ্ট হবে, পাঁচ সাত বারের 
পর আর তত কৰ্ট হবে না। মাঝে মাঁঝে একটু একটু গরম 
গরম দুধ খাওয়াইবে। এই 'বলিয়া আমি বিদায় হইলাম । 

_ তারপর দিন সকালে গিয়। দেখিলাম, রোগিণীর অবস্থা অনেক 
ভাল; ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ঢের কম , গায়ের তাতও 

কম। যার মুখের মধ্যে ছুট আন্উ,লও সহজে দিতে পার! 
যাইতেছে না, সে মল্প হা করিতে পারিল। বাইরের ফুলোও 

অনেক কম দেখিলাম । কাল সন্ধ্যার আগে অস্ুদ বিশ্ুদের 

ব্যবস্থা করিয়া গিইছি, আজ বেলা ৮ টার সময় আসিয়া 

রোগিণীকে যখন এত ভাল দেখিতেছি, তখন কাল রেলা ৮টা 

পর্য্যন্ত সেই নিয়মে অন্ুুদ খাঁওয়াইলে আর সেই রকম করিয়া 

বরফ চুষাইলে ব্যামো নিশ্চয়ই দশ আনা ছ আনা তফাত 

পড়িবে। পুরছ আনা কন্তুর থাকে কিনা, তাঁও সন্দেহ। 

এই বলিয়া অন্থদ বিশ্থুদের ব্যবস্থা ঠিক সেই রকম রাখিয়া 

- আঁমি চলিয়া গেলাম । তারপর দিন সকালে একবারে কাষ্ট- 

কির জল তয়ের করিয়া! লইয়া গেলাম। য! ভাবিয়া গেলাম, 

গিয়াও তাই দেখিলাম । রোগিণী হা করিতে পারিল। তাঁকে 
হা করাইয়া, চামচের গোড়! দিয়া জিব চাপিয়া ধরিয়া তার, 

আল্টাকরার গুষ্টিতে আর তার চারি পাশে কাষ্টকির জল বেশ 

করিয়া লাগাইয়া! দিলাম । বাইরের ফুলে! বড় একটা মালুম 
করিতে পারিলাম না । গায়ের তাত আর নাড়ী প্রায় সহজই, 

দেখিলাম। উপরো উপরি তিন চারি দিন সকালে আর 

বিকালে রোগিণীর আলটাকরায় কাষ্টকির জল কেঠিক লোশন) 
&ঁ রকম করিয়া লাঁগাইয়! দিতে হইবে। টিংচর খ্ল্যাকোনাইট 



একটা ছেলের আস্টাক'ার গুল্লি ডাগর হওয়ার পারচয়। ৫৭ 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় না দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর দিবে। বরফের 

টুকরে! তেমনি করিয়া চুষিয়া খাইতে বলিবে। রোজ এঁকালে 

পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয় দিবে। উপরো! উপরি আট 

দিন কুইনাইন দিবে। ব্যামোটা নির্দোষ সায়! না গেলে অন্ন 
পথ্য দিবে না । হিম বাত ভোগ একবারে নিষেধ করিয়। 

দিবে। এক মাসের এ দিকে-ন্্ান করিতে দিবে না। রোগিনীর 

আত্ীয় স্বজনকে এই সব কথ! বলিয়া আমি বিদায় হইলাম । 

৯০৯র পাতে বলিছি, আলটাকরার ও গুল্লির (টনসিলের) 

প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়! যায়। 

এ রকম ডাগর আর শক্ত হুইয়। গেলে, গুলির এ ভাব আর 

সারে না, সারিতে চায়ও না। গণুমাল1 ধাতেই গুলির এ 

অবস্থা বেশী ঘটে। গর্মির ব্যামো হইলেও গুলির এ রকম 

অবশ্য! হয়। বছর দশেক হইল, একজন ভদ্র লোক একটা 

ছেলে সঙ্গে করিয়। আমার কাছে আসিয়াছিলেন। ছেলেটীর 

বয়স ১২১৩ বছরের বেশী নয়। তার শরীরে বিশেষ কোন . 

রোগ আছে, বাইরে থেকে তার কোনও পরিচয় পাওয়। গেল 

না। তবে তার শরীর' দেখিয়া! তার গণ্মাল৷ ধাঁতের (ধাতুর) 
পরিচয় পাইলাম । তার অশ্ত্রখ কি, জিজ্ঞাসা করিলে তার 

বাঁপ উত্তর করিলেন, অসুখ ছোট খাটো নয়। চুমুক দিয়! কিছু 

খাইবার জো নাই; খাইলে নাক দিয়! বাহির হইয়া আসে। * 

যে জিনিসই হোক, গিলিতে খুব কষ্ট হয়। যখন ঘুমোয়, 

তখন নিশ্বাস ভারি জোরে পড়ে, আর নিশ্বাসের কেমন এক 

রকম'বিশ্রী শব্দ হয়। এ ছাড়া, ঘুমুতে ঘুমুতে মাঝে মাঝে 

যেন একবারে হাঁপাইয়! উঠে। কথা কহিলে.বোঁধ হয়, ওর 



4৮ একটা ছেলের আশ্টাকরার গুর্লি“ডাগর হওয়ার পরিচয় । 

গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে । গলার ম্বরও. 

খারাপ হইয়! গিয়াছে । শুনিতে ও খুব কম পাঁয়। অনেক 

ভাক্তর দেখাইয়াছি, অহ্থদ. বিশ্বদ অনেক করিছি। কিন্তু 

রোগের কিছুই হয় নাই; রোগ যেমন তেমনিই আছে। 

ডাক্তর মহাঁশয়রা দেখিয়। বলিয়াছেন, এর গলার ভিতরকার 

মাংস বাড়িয়াছে। সে মাংসংকাট্িয়া দিতে হবে; সে মাংস 

কাটিয়। না ফেলিলে আর উপায় নাই। বাপের মুখে ছেলের 

রোগের এই রকম পরিচয় পাইয়! রোগীর আলটাকরা পরীক্ষা 

করিয়া দেখিলাম । দেখিলাম আলটাকরার গুল্লি ছুটী এত 
ডাগর হইয়াছে যে, তাতেই গলার ছাদা! প্রায় বুজিয়া গিয়াছে। 
গুল্লি দুটা একবারে গায়ে গায়ে লাগিয়াছে। আপনি অনেক 
ডাক্তর দেখাইয়াছেন 7 অন্তুদ বিহৃদও অনেক . করিয়াছেন। 

আমি আজ একখানি ব্যবস্থা লিখিয়৷ দিই। এই ব্যবস্থা মতে 

কাজ করিয়া পোনর দিনের মধ্যে যদি কোনও উপকার না 

দেখেন, তবে কাটা কোটাই স্থির করিবেন। ছেলের বাপকে 

এই কথ! বলিয়া আমি অন্থদের ব্যবস্থা লিখিয়৷ দিলাম । 

অস্থদের ব্যবস্থা। আলটাক্রার গুল্লিতে লাগাইবার অন্তু 

আয়োডাইড অব ম্্যামোনিয়ম্ম. *** ৩ শ্রেন্ 

'গ্লিসেরীন টি রঃ ১ ওঁন্দ 

একত্র মিশাইয়! একট। শিশিতে রাখ । 

, “ বড় একট! হুলি করিয়া রোজ রাত্রে এই অন্দর আল- 

'টাকরার গুল্লি ছুটীতে লাগাইয়া দিবে। টি: ও 



তাঁর'খাবার অসুন। খং৯ 

খাবার অস্দ। 
অ'য়োডাইড. অব. পে।টাসিয়ম্ নি ২৪ গ্রেন্ 
লাইকর পো্টা'স রি রর ১ড1ম 

কডণিবর অইল নর রঃ ৩ড়াঁম 
টিংচর সিংকো!নি কো রি ঠা ৩ ডম 

টিংচর কার্ডেমম কো৷ রে ১০ ৩ ডাম 
ক্লুরেট অব. পটাশ ৮৯ ১ ডম 

ডিককৃশন্ সিংকোনা রা ... ৬ গঁদ্প পুরাইয়। 

একত্র মিশাইয়। একটা শিশেতে রাখ । 

শিশির গাঁয়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়। দেও। 

রোজ ৩ বেল ৩ দাগ খাবে। শিশি থেকে অস্দ ঢাঁলবার 

আগে, শিশি খুব করিয়! নাড়িয়া লইবে। 

এ তন্ুদটী তয়ের করা একটু শক্ত। কেন না, লাইকর 
পোটাসির সঙ্গে আগে খুব ভাল করিয়া মিন্টইয়া লইতে না 

পারিলে, কড লবর অইল উপরে ভাসিতে থাকিবে। 

দিন পোনর এই নিঘমে অনুর বিস্ুদ ব্যবহার করিলে - 

ছেজেট।র ব্যামা অন্দে নরম পড়িল। গিলিবংর কষ্ট অনেক 
গেল, হুহ়তে ছুঃতে হইয়া উঠাও ঢের কমিল, আগের 

চেয়ে বেশী শু2িতে পাইতে লাগল, গলার স্বরও তত খারাপ 

রহেল না। ছু হুর মধ্যে এত উপবর হইল দেখিয়া, এই 

গুড ংহাদ ইয়া বাপ ছেজেকে সঙ্গে ককিয়া তামার কাছে আবার* 

উপশ্ছিত হইলেন। আমি পরীক্ষ। করিয়া দেখিহাম, অন্ুদে, 

যথার্থই ভারি উপকার হইয়াছে। ব্যামোটা নির্দোষ সারিতে 
বোধ হয় মাস দুই লাগিবে। আপনি এই নিয়মে ছেলেটাকে 
আর মাস দুই রাখুন, ত1 হইলে ছেলের ব্যামোর জঙ্ছে, আপ- 



৫ €. 

খ৬* যাঁদের গর্মির ধাত, তাহা:দরই অংপ্ট।কার গুল্পতে ঘ! হয়। 

নাকে আর কোন চিন্তাই করিতে হইবে না। ফল কথা, ছু 

মাসের মধ্যেই ছেলেটা বেশ ভাল হইয়। গেল । 
আণ্টাকৃরার গুলিতে 'ঘা-_সহজ শরীরে আল্টাকরার 

গুলিতে ঘ! হয় না। যাঁর! খুন রোগা অ!র ছুর্বস-_-যাদের শরীর 

খুন খারাপ হইয়। গিয়াছে, তাদের আলটাকরার গুলিতে ঘ৷ 

হইতে পারে । কিন্তু যাদের,গম্রির ধাত ধোতু), তাদেরই এ ঘ 

বেশী হয়। গন্রনির ভাল কথা৷ উপদংশ-_এ কথা এর আগেই 

বলিছি। এ ঘ| দ্েখিলেই চেনা যায় । ঘায়ের উপরটা উবড়ো 
খাবড়ো আর যেন কেমন ছাই-পড়া ছাই-পড়া। এসা শীত 

সারিতে চায় না। ঘা খুব আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে । ঘা 

ভাল করিবার কোনও চেষ্টা না করিলে, ঘা বাড়িয়৷ নাকের 

ভিতর পর্য্যন্ত আসে, গলার ভিতরেও ঘ| হয়, স্বর-যন্ত্রেও ঘ! 

হয়। স্বর-ঘন্ত্রকে ডাক্তরেরা ধুলরিংস বলেন। এ ঘায়ের 

চিকিতসা শক্ত নয়। ৯৫২র পাঁতের কডলিবর অইল মিক্শ্চর 

নিয়ম করিয়া! খাওয়াইয়। রোগীর ধাত (ধাতু) শুধরে দিবে। 
আর ৯৩২--৯৩১র পাঠের ক স্টকির জল রোজ সকালে 

বিকালে আলউাকরার গুলিতে লাগাইয়। ঘা শুকাইর়া দিবে। 

এ ছাড়া, গায়ে বল হর রোগীকে এমন আহার দিবে । ৯৫২র 

পাতে কডলিবর অঈ্ল গিকম্চর অংদ্ধচ মাত্রার লেশ আছে। 

রোগীর বয়ন বুঝিরা অন্থদ্ের মাত্রা তা থেকেই ঠিক করিয়া 
লইবে। এ 

গন্দর ধাহ (ধাতু) নৈলে আল্টাকরার গুলিতে ঘা 

হয় না-_-এ এক রকম মোট।মুট জানির! রাখ। যার গন্ধের 
ব্যামে! হয়, কেবল তারই যে গার ধাত ( ধাডু ) হর,' তা 



আলউাকরার গুলি পাঁকিলে অন্তর কর! হবে না। ৩৬১ 

নয়। তাঁর ছেলে মেয়েরাও তার সেই গন্মির ধাত (ধাতু ) 

গাঁ । এই জন্যে, ছেলেদের আালটাকরার গুলিতে ঘ| হইলে, 

মা বাপের কাঁডে তার! গর্দির ধাঁত (পাত ) পাঈয়াছে, ঠিক, 
করিবে । তলেই জানিয়! নাখ, কোগীর নিজের গন্দ্ির ব্যামো 

না! হইলেও তার গর্থির ধান (ধাত) হইতে পারে। গর্রির 

ধাত ( ধাত) চৌন্দ পুষে ও ,ঘেঃছে কি না মন্দেহ। 
ঢোক গিলিতে গলায় বাথার আর একটা কথা বলিতে 

বাকী তাঁছে। আলট।করাঁর গুলি পাঁকিলে অস্ত্র করা হবে 

না। হনেকে অন্ত করিতে পরামর্শ দেন বটে, কিন্তু অন্ত 
করায় ঢের বিপদ । তত্র করিবার সময় খুব সাঁবপান না হইলে 
শির কাটিয়া যাঁয়। যে শিরটী কাঁটিয়। যাঁর বূলিতেছি, সে 

শিরটা রাঙা রক্তের শির। রাঙা রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা 
আ।টরি বলেন--ভাল বঙ্গালায় ধমনী বলে -একগা এর হাগে 

অনেক বার বলিছি। গে শিরী আঁলটাকরার গুল্পর ঠিক 

কাছেই আছে। সেশির কাটয়া গেলে, রল্দ ছুট রোগী 

তখনই মারা যাঁয়। ভানেক্ক জাল ছাল ডাক্তরের হাতে এ 

দুর্ঘটন| ঘটিঘাচে। ত'তেই বলিনেডি, আলটাকরার গুলি 
পাঁকিলে অস্ত্র করিবারই দরকার নাই। আপনিই ফাটিয়। 

যাইতে দেওয়া! ভাল । | 

১৪। ঠেৌঁটে আর জিবে ঘা 

বাতশ্রেম্ব-নিকারে ছেলেদেরই এ রকম ঘা বেশী দেখা যায়। . 
্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবার) শক্ত হইয়া দাড়াইলে, 



১২ ক্লরেট অব. পটাশ এ রোগের আর এটি খুব ভাল অন্দ। 

আমরা,তাকে বাতশ্রেক্-বিকার বলিয়। থাকি । এ কথ এর 

আগে অনেকবার বলিছি। পেটের দোষ এরকম ঘায়ের 

আসল কারণ। পেটের দৌষ কাকে বলে? পেটের দোষ 

বলিলে কি বুঝায়? ৮১৭র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। 
বাতাশ্লেক্স বিকারে জোমান রোগীদের ঠোটে আর জিবে এ রকম 

ঘা হর না, তা নয়। পেটের তোষ বেশী রকম হইলে, তাদেরও 

এ রকম ঘা হয়। তবে ছেলেদের এ রকম ঘায়ের যত বাড়া- 
বাড়ি হইয়া থাকে, জোমান রোগীদের তত হয় না। ঠোটে 

আর জিবে এ রকম ঘা হইলে, রোগীকে আহার অহ্থৰ দেওয়া 

মাক্কন হইয়| পড়ে । তা ছাড়া, রোগীর কন্টের ত কথাই নাই ॥ 

এই জন্যে, যত শীঘ্র পার, এ উপনর্গ সারিয়। দিবে । এ উপ- 

সর্গের চিকিহস। শক্ত নর়। রোগীর পেটের দোষটা তাল 
করিয়! দেও আর ঘারের উপর সোহাগর খৈ আর মধু (একত্র 
মিশাইয়।) নিয়ত লাগাও । শুধু এতেই ঘ1 সারিয়। যাবে। 

কি উপায় করিলে পেটের দোষ সারে, পেট-ফাপার কথা 

বলিবার সময় ত। বনিছি। ক্লরেট মণ পটা।ণ এ ঘারের আর 

একটা খুব ভাল অনু । ব্লরেট অব পটাশ মাঝে মাঝে 
খাইতে দিলে ঘা! আরও শীঘ্ব সারিয়। যায় । 

এক বছরের ছেলেকে এক গ্রেন্ করিয়া রেট অব 

পটাশ দু তিন ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইতে পার। রোগীর বয়স 

বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়! ব্লরেট অব পটাশের মাত্র! 

ঠিক করিবে। ছেলেদের অন্থদ একটু মিষ্টি করিয়া দিলে 
ভাল হয়। এই জন্যে, এক বিনুক জলে এক গ্রেন্ ক্লরেট 
অব পটাশ দিয়া, তাতে একটু সিরপ কি মধু দিয়া মিষ্টি করিয়! 



ঠোটে আর জিবের ঘায়ের অথদ-_-সোহাগা, ক্লরেট অব. পটাশ ৩৬৩ 

দিবে। বারে বারে এই রকম করিয়। তয়ের না করিয়া, 

স্ববিধার জন্যে, একবারে ১২ বারের অস্থদ তয়ের ধরিয়া 

লইবে। ১২ বারের অস্থদ্র নীচে লিখিয়। দিলামঃ__ 

ক্লরেট অব পটাস রড চনে ১২ গ্রেন্ 

সিরপ. জিগ্রর 2 রে ২ ডাম 

পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল নত ৪ ২ ওন্স 

একত্র মিশ।ইয়! একটা (শশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়। দেও। এক 

এক দাগ ২। ৩ ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে । 

কলরেট অব পটাশ খাওয়াইলে ত উপকার হয়ই_তা 

ছাঁড়। ঘারে লাগাইলেও উপকার হয়। বিশ ওন্স (এক 

পাইণ্ট-আঁড়াই পোয়া ) জলে ২'ডাম ব্লরেট অব পটাশ 

গুলিয়া, সেই জল ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগাইলে ঘা 

খুব শীঘ্র শুকাইয়! যায়। ,৫২র পাতে পিপাসার যে অস্থ্দ 

লিখিয়৷ দ্িইছি, তা থেকে সিটি,ক ফ্যাসিড. বাদ দিয়! ঘায়ে 

সেই জল লাগাইয়। দিলেও হয়। ক্রেট অব পটাশের জল 

খুব ফর্শ! সরু ন্যাকড়ায় করিয়া ঘায়ে বারে বারে লাগাইবে। 

তবেই ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগ্নাইবার তোমার দুটা 

অন্থুদ জানা থাকিল। একটা অস্থদ্দ ক্লরেট অব. পটাশ। 

সোহাগাকে ডাক্তারেরা বাইৰোরেট অব সোডা বলেন ; সোজা 

ইংরাজিতে বোরাক্স বলে। সৌোহাগার চেয়ে সোহাগার খৈ. 

মধুর সঙ্গে মিশাইয়! লওয়া ঢের সোজা । সোহাগা তত সহজে, 

গুড়ো করিতে পারা যায় না। সোহাগা আগুনে দিলেই 
২৪ ৃঁ 



৩৬৪. ঠোটে আর জিবে ঘা--মেল বোরেদিস্ (দোহাগা আর মধু )। 

তার খৈ তয়ের হয়। সোহাগ। গুড়ো করিয়া! মধুর সঙ্গে 
মিশাইধ। ডাক্তরের! যে অন্থুদ তয়ের করিয়া! থাকেন, সে 
অন্থ্দকে তাঁরা মেল বোরেসিস্ বলেন। মেল বোরেসিস্ 

লিখিয়। ডিস্পেনসূরিতে প্রেন্কপশন (ব্যবস্থা! পত্র) পাঠাইয়। 

দিলে, কম্পাউগুরেরা তখনই তা তয়ের করিয়৷ দেয়। মেল 

বোরেসিস্ যেমন করিয়া তরের, করে, নীচে তা লিখিয়! 

দিলাম?_ 

সোহাগার খুব মিহি গুড়ো ৬৪ গ্রেন্ 

(১ ডাম্ ৪ গ্রেন্) 

ছকিয়৷ লওয়৷ পরিষ্কার মধু 26 ১ ওুঁন্স 

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়! একটি শিশিতে রাখ। 

শিশির মুখ কাক দিয়া আঁটিয়। রাখ। আঙুলে করিয়াই 
হোক, আর তুলি করিয়াই হোক, ঠোঁটের আর জিবের . 

.ঘায়ে বারে বারে লাগাইয়া দিবে। 

এখানে একট কথা বলিবার স্তুবিধা পাইলাম বলিয়াই 

বলিলাম। €৫২র পাতে পিপাসার যে অশ্ুদ লিখিয়। দিইছি, 

সে যেকেবল পিপাসারই অস্থুদ, তা নয়। তাতে মুখ শোষ 

আর পিপাসা ত শান্তি হয়ই__ছাতা-পড়|, নোংরা, অপরিষ্কার, 
“কটা শুকৃনে। জিবও পরিষ্কার আর সরস হয়। ক্লরেট অব 

পটাশে যে কেবল এই উপকারই হয়, তা নয়। তা ছাড়া, 

. আরও ঢের উপকার হয়। ক্লরেট অব. পটাশে জ্বরের বাগ 
ফিরাইয় দেয়-_বাঁকা, শক্ত জ্বর সোজ৷ করিয়া দেয় ; রোগ 

সারিবার পথে লইয়া আসে । এক অন্ুদে আর কত উপকার. 



ঠোট আর জিবের এ মাকে লোকে শ্রেম্ার ঘা বলে। ৬ 

করিবে? একটা অস্ুদের কাছে আর কত উপকার চাও ? 

তার পর ধর। কব্লুরেট অব. পটাশ খাওয়াইলে ঠোটের আর. 

জিবের ও রকম ঘা সারিয়। ষায়। ক্লরেট অব্ পটাশের জল 

স্যাকড়ায় করিয়৷ বা তুলি করিয়! বারে বারে লাগাইলেও ঘ! 
সারিয়া যায়। তবেই জানিয়! রাখ, ব্লুরেট অব. পটাশ শুছু 

পিপাসার অস্থ্দ নয়-_জ্বরের্ও €তা ষে রকম ভ্বরই হোক ) 

একটি খুব ভাল অন্থদ । এ কথা! কখনও ভূলিও না- জ্বরের 

রোগীকে কব্লরেট অব. পটাশের জল-_৫২র পাতে পিপাসার 

জল-_ নিয়ম করিয়! খাঁওয়াইতে কখনও ভূলিও না । 

ঠোটের আর জিবের এ ঘাকে ডাক্তরেরা ঝ্্যাফথি বলেন; 
সচরাচর লোকে শ্রেন্ার ঘা বলে। শ্রেম্বার ঘা কথাটার বেশ 
মানে আছে। পেটের পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্রেম্বা-ঝিল্লির 

উদ্দীপনা থেকেই এ ঘা হয় । এই জন্যে, এ ঘাকে শ্রেম্ার ঘ! 

বলা বেশ যুক্তি । এ ছাড়া, এ ঘা হইলে মুখ দিয়া বেশী 

লালও পড়ে। লাল ত্বার শ্রেম্সা একই কথা । এই জন্যে, 

এ ঘাকে শ্রেয়ার ঘা বল। আরও মানায় । লালের 'ভাল কথা 

লাল । সোজান্ুুর্জি লাল বলাই ভাল। বৈদ্ভরা বলেন, 

্রেম্মার কোপ ন| হইলে বিকার হয় না। গৃহস্থেরাও এ কথাটা 
বেশ করিয়া! জানিয়৷ রাখিয়াছেন-_বেশ্, করিয়া শিখিয়৷ রাখি- 

য়াছেন। রোগীর 'অবস্থা যত খারাপ হয়, তারা বলেন, 

শ্লেক্সট্র কোপ তত বেশী হইঘ়াছে। আবার এ দিকে রোগীর 

অবস্থা এই রকম খারাপ হইলেই ও রকম ঘ! ফোটে । . ঘ! 

ফুটিলেই তারা বলেন, শ্রেক্মার ঘ! ফুটিয়াছে। এই জন্যে 
ডাক্তারি, কবিরাজি দু মতেই এ ঘাকে শ্রেম্সার ঘা বলিতে 



চে সপ 

৬০ শ্লেম্সার ঘা, কচি ছেলেদের এ ঘাকে থুশ বলে মেয়েরা দয়ে-খয়ে বলে । 

পার। যায়। এ ঘা যে কেবল ঠোঁটে আর জিবেই হয়, তা 

নয়; মুখের ভিতর সব জায়গাঁতেই হয় । জিবে, ঠোটে, আর 

কলশায়--এই তিনি জায়গ'য় এ ঘা বেশী হয়। এ ঘা যখন 
প্রথম হয়, তখন ঠিক ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখায় ; কিন্তু 

ফোস্কা ফ্ণীপা, এ ঘা ফাপা নয়_নিরেট । আমের আট! 

লাগিয়া ছেলেদের ঠোঁটে, গালে যে রকম ঘা হইয়! থাকে, এ 

ঘায়েরও আকার প্রকার প্রায় সেই রকম। আমের আটার 
ঘায়ের মত এ ঘাও দু পাঁচ খান একত্র মিলে যায়। জ্লস্ত 

বাতি কাইত করিয়া ধরিলে মোম কি চর্বিবি গলিয়া টোপে 

টোপে পড়ে। মোমের কি চর্বিবর ছোট ছোট সেই টোপ 
গুলি দেখিতে যে রকম, এ ঘাও দেখিতে সেই রকম। বাতি 

মোমেরও হয়, চর্বিবিরও হয় ; এই জন্যে, মোমেরও কি চর্বির 

টোপ বলিলাম । 

কচি ছেলে পিলের এ রকম ঘাকে ডাক্তরের! থুশ 
বলেন ; মেয়ের! দয়ে-খয়ে বলে । 'দয়ে-খয়ে ঠোঁটে হয়, কল- 

শায় হয়, জিবে হয়, গালের ভিতরপিঠে হয়, টাকরায় হয়। 

দয়ে-খয়ে ঘা আতুড়ে ছেলেদেরই ধেশী হয়-্টাত উঠিবার 

সময়ও ছেলেদের এ ঘ! হইয়া থাকে । খাওয়াইবার দোষেই 

ছেলেদের এ ঘ! বেশী হয়। বঝিনুকে করিয়া আতুড়ে ছেলে- 

দের দুধ খাওয়াইলে, এ রকম ঘ1 তাদের হইতেই চায়। এ 

ছাড়া, পেটের দোষে ত ছেলেদের এ রকম ঘ! হইয়াই থাকে । 

 দয়ে-খয়ে ঘায়ে ছেলেদের কষ্ট নিতান্ত কম হয় না। ব্যথার 

জন্যে, বেশ জুত বরাত করিয়। মাই তেমন টানিয়। খাইতে 

পারে না। সহজ বেলার মত টানিয়! খাইতে গেলেই তাদের 



দয়ে-খয়ে ঘা হওয়ার কারণ চিকিৎসা । শি৬৭ 

বাথ! লাগে । ঘায়ের বৃথা--ঘায়ের কষ্ট ছাড়া, তাদের আর 
কোনও অন্ত্রখ হয় কি নাঃ হয়। গা গরম হয়, বারে :বারে 

ওয়াক তোলে, দুধ তোলে, পাঁতল! বাহ্হে যায়, আর যেন 

বিমুতে থাকে । এ ছাড়া, তাদের মুখে ছুর্গন্ধও হয়। 

ছেলেদের দয়ে খয়ে ঘ! হইলেই ঠিক করিবে, তাদের 
পেটে অম্বল হইয়াছে । পটে শ্ন্বল হইলে ছেলেরা দুধও 

তোলে, পাতলা পাতলা বাহ্যেও যায়। চুণের জল ছেলেদের 

এ রকম হাগা, ছুধতোলার খুব ভাল অন্দদ। টুণের জল 

ছেলেদের কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, ৭৩৯র পাতে তা 

বলিছি। বিস্মথও ছেলেদের হাগা, ছুধ-তোলার খুব ভাল 

অস্ুদ । বিস্মথের কথা ৫৭০--৫৭১র পাতে বলিছি । বিস্মথেও 

পেটের অশ্বল নষ্ট করে। 
এ ছাড়া, দয়ে খয়ের সঙ্গে পেটের-ব্যামো থাকিলে ৬৭৪র 

পাতের (৯)র দাগের পুরিয়া অন্ু্দ ছেলেকে নিয়ম করিয়া 

খাওয়াইলে, পেটের দোষ *মারও শীঘ্র শুধরে যায় । সেখানে . 

পুরিয়া অস্থদের ষে মাত্রা লিখিয়! দ্রিইছি, সে মাত্র! তিন 
বছরের ছেলের পক্ষে? ছেলের বয়স বুঝিয় তা থেকেই মাত্র 
ঠিক করিয়া লইবে। ৬৭৫র পাতে বলিছি, খুব কম 

মাত্র'য় হাইড্ীর্জ কম ক্রীট!, ইপেকা» আর পেপসিন, ছোট 

ছেলেদের পেটনাবাঁর আর রক্ত-আমাশার যেমন অন্তু, তেমন 

অন্থদ আর নাই। এ সব কথা যেন সর্ববদী মনে থাকে । . 

দয়ে-খয়ে ঘাঁয়ে লাগাইবার অন্রদ আর কি? সেই 
সোহাগার খৈ আর মধু। ৯৫৯র পাতের মেল্ বোরেসিস্ 
তয়ের করিয়া তুলি করিয়া ঘায়ে লাগাইতে পার । 



৩৬৮ উর্বাণ। 

পুরাণ রোগে বুড়োদের এ ঘ! হইলে, তাদের জীবনের 
আশা ভরস৷ ছাড়িয়া দিবে। এ ঘ! ফোটার পর তারা আর 

বেশী দিন বাঁচে না। মোটামুটি জানিয়! রাখ, এ ঘা বুড়োদের 
পুরাণ রোগের একবারে শেষ লক্ষণ । এ লক্ষণ দেখা দিলে 

রোগীর আর বড় বেশী অপেক্ষা নাই, ঠিক করিবে । রোগী 

অনেক দিন ধুরিয়! যে রোগে «ভাগে, সেই রোগকেই পুরাণ 
রোগ বলিতেছি | : 

এর আগেই বলিছি, বীতশ্রেক্স-বিকারে জোমান রোগীদের 

এ ঘা হইতে পারে-_হুইয়াও থাকে । স্বল্লবিরাম জ্বর (রিমিটেণ্ট 
ফীবর) শক্ত হইয়া দ্াড়াইলে, তাকে আমরা বাতশ্রেক্স-বিকার 

বলিয়া থাকি । আমাদের ডাক্তরেরা তাঁকে টাইফগ্রিড ফীবর 

বলেন। একথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 
তার পর এখন উর্নবাণের কথা বলি। 

১৫। উর্বাণ ভ্বর-বিকারে রোগী ক্ষেপিলে 

_তেড়ে ফুঁড়ে উঠ্ঠিলে বেশী রকম জোর জবর করিলে- চীৎ- 

কাব করিলে_টেঁচাইলে-_বৈগ্তরা বলেন তার উ্ব্বাণ হইয়াছে। 
উর্ববাণকে ডাক্তরের! ফিয়ুরিয়স ডিলীরিয়ম বলেন, বায়োলেণ্ট 

ডিলীরিয়মও বলেন। প্রলাপকে ইংরিজিতে ডিলীরিয়ম বলে। 

“ফিয়ুরিয়স” আর “বায়োলেণ্ট**-এই দুইটী ইংরিজি কথা। 
এই দুটী কথারই মানে প্রচণ্ড । “প্রচণ্ড” কথার মানে ভয়া- 

নক। এই জন্যে উর্ববাণের ব্দলে প্রচণ্ড প্রলাপও বলিতে পার, 

উগ্র প্রলাপও বলিষ্ডে পার, ভয়ানক প্রলাপও বলিতে পার। 

ভুল 'বকার ভাল কথা প্রলাপ প্রলাপ বলিলে যে শুছু ভুল 
বকাই বুঝায়, তা নয়; জ্বর-বিকারে রোগীর ভূল কাজও 



জর বিকারে রোগীর ছু রকম প্রলাপ-ম্বছ আর উগ্র। ৬৯ 

বুঝায় । কেন না, রোগী,বিছান! বালিশ হাতড়ায় ; হাত বাড়া- 
ইয়া কি যেন ধরিতে ঘায় ; বিছান! টানে ; বালিশ টানে 'আপ- 

নার গায়ের কি পরণের কাপড় ধরিয়া টানে ; কাছে যে বসিয়। 

থাকে, তার হাত ধরিয়৷ টানে, তার কাপড় ধরিয়। টানে; আরও 

কত রকম কি করে। এ সব ত ভুল-বকা নয়; এ সব ভুল- 
কাজ। বিকারের ঝৌকে যেমন ভুল বকে, বিকারের ঝৌকে 

তেমনি ভুল-কাজও করে। তাঁতেই বলিতেছি, এ সব ভুল 
কাজও প্রলাপের অঙ্গ। তার পর বলি। ভ্বর-বিকারে 

রোগীর দু রকম প্রলাপ দেখা যায়। মৃদু প্রলাপ আর উগ্র 

প্রলাপ । জরে একবারে অবসন্ন হইয়! নেতিয়ে প'ড়ে রোগী 

যে বিড় বিড়, করিয়া বকিতে থাকে, তাকেই মৃদু প্রলাপ বলে 

২১৬র পাতে বিড় বিড়, করিয়! বকার কথা বলিছি। কি 

রকম রোগী মালা-জপার মত বিড় বিড় করিয়! বকে, ২১১ 
২১৬র পাতে আর একবার ভাল করিয়। পড়িলে, বেশ বুঝিতে 

পারিবে । জ্বরের প্রথম অবস্থায় মুর প্রলাপ হয় না। জ্বর 

খুব বাড়িয়া! ন! গেলেন রোগীর বল একবারে খাটো হইয়া না 

গেলে মৃছু প্রলাপ হয় না। মুছু প্রলাপ সন্নিপাত বিকারেরই 

অঙ্গ । যে অবস্থা দেখিয়া আমাদের ডাক্তরের বলেন, রোগীর 
টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে, বৈগ্যরা বলেন, আমরাও বলি, 

রোগীর বাতশ্রেক্বিকার .হইয়াছে-রোগীর ঘোর সম্গিপাত 

উপস্থিত, সেই অবস্থাতেই রেগীর মৃছু প্রলাপ হইয়। থাকে । 

মৃদু প্রলাপের রোগীর গায়ে হাত দিয়া চেঁচিয়ে ভাকিলে তার 
চৈতন্ত হয়, খানিক ক্ষণের জন্যে বিড়, বিড় করিয়৷ বকা থামিয়া. 

যায়, জিন্ঞাস1! করিলে ছু একট! উত্তরও পাওয়া যায়, বলিলে 



৩৭০  মৃছ্-প্রলাপ সান্লিপাত বিকারের অঙ্গ উর্বাণের লক্ষণ। 

জিব বাহির করিয়াও দেখায় । কিন্তু এ অবস্থা বিস্তর ক্ষণ 

থাকে না, তার পরই আবার সেই রকম বিড়ু বিড় করিয়া 
বকিতে থাকে । অনেক জায়গায় রোগীর কাছের লোঁক বেশ 

বুঝিতে পারে, রোগী ঠিক যেন স্বপন দেখিতেছে-_স্বপনে 'কথা 
বার্ভা কহিতেছে ; এ সব জায়গায় রোগী প্রলাপে সত্য সত্যই 

জানা শুনা লোকের সঙ্গে , ৫েমেন 'কথা বার্ভী কহিতে থাকে । 

কোঁন কোন জারগায় দেখা বায়, ব্যামোর আগে রোগী যে কাজ 

করিতেছিল-_-যে কাজে ব্যস্ত ছিল, প্রলাপে সেই কাজেরই কথা 

বার্ডা কয়। তার পর বলি। মোটামুটি জানিয়৷ রাখ, ভ্বরের 

প্রথম অবস্থায়- রোগী সবল থাকিতে মৃদ্ব প্রলাপ হয় না, মৃদু 

প্রলাপ সন্নিপান্ত বিকারের অঙ্গ । সন্নিপাত-বিকারে রেগীর 

যে অবস্থা হয়, সে অবস্থার যেমন অস্ত্র মবগনাভি ( কল্তুরী ) 
আর কর্পুর, তেমন অন্ত্দ আর নাই। ২৪২র পাতে এ কথা 
বলিয়াছি। ম্বগনাভি আর কপুরি খাইয়। রোগীর সে অবস্থ। 

শুধরে গেলে, সুদ প্রলাপ ভাল হইয়া যায়। তার পর 

বলি। 

রোগীর যে অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয়, উগ্র প্রলাপ _উর্ববাঁণ 
তার ঠিক্ বিপরীত অবস্থায় হয়। মুছু প্রলাপে রেগৌর বলের 

অভাবেরই পরিচয় গাওয়া যায়। উগ্র প্রলাপে- উর্ববাণে 

রোগীর বলের বাড়াবাড়িরই পরিচয় পাওয়া যায়। বারু 

রোগে-উম্মাদ রোগে ভারি রকম ক্ষেপিয়া রোগী যে 

রকম দৌরাত্য করে-যে রকম উপদ্রব করে_যে রকম 
উৎপাত করে--বলের বাড়াবাড়ির ষে রকম পরিচয় 

দেয়, উর্ববাণেও রোগীর ঠিক সেই রকম ভাব গ্রতিক দেখা 



উর্বাণের- চিকিৎসা । শ৭১ 

যায় । এমন কি, কোন কোন জায়গায় এ রকমও ঘটিয়াছে যে, 
স্বর বিকারে রোগের উর্ববাণ হইয়াছে. চিকিৎসক তা বুঝিতে 

না পারিয়া, উন্মত্ত, ক্ষেপা পাগল রলিয়। তাঁর চিকিৎসা করিয়া 

ছেন! উর্বাণ কখন কখন জরের প্রথম অবস্থাতেই ঘটে । 

তার পর এখন উর্ববাঁণের চিকিসার কথা বলি। 

চিকিৎসা উচু থেকে, মাগ্রায় ঠাণ্ডা জল ঢালা; ছু 

পায়ের তলায়, ছু পায়ের ডিমে আর ছু উরতে রাইয়ের খুব 

ঝাঁজাল পলস্তরা বসান; আর হাইডেট অব. ক্লোরাল খাওয়ান 

-উর্ববাণের এই তিন রকম চিকিৎসা । উর্নবাণের রোগীকে 

আয়ত্ত করিবাঁর জন্যে ছু তিন জন খুব সবল লোকের দরকার । 

রোগীর আপনার এমন কেউ না থাকিলেও, এ বিপদে 

পাড়া প্রতিবাসীরা আপনারাই আপিয়া উপস্থিত হয়। 

রোগীকে বেশ আয়ত্ত করিয়া বিছানায় জুত বরাত করিয়া, 

শোওয়াইবে। তার পর, বিছানা! বালিশ ভিজিয়া না 

যাইতে পারে, এমন কৰিয়া ঠাঁণ্ডা জল তার মাথায় নিয়ত 

ঢালিতে থাকিবে। ঘটি করিয়াই হোক, আর গাড়, করি- 
য়াই হোক্, হাত খানেক কি হাত দেড়েক উচু থেকে জল 

ঢালিবে। জল যত ঠাণ্ড। হবে ; ততই ভাল । জল একবারে 

হুড় হুড় করিয়। ঢালিয়া দেওয়া হবে নাথ গাড়র নল দিয়া 

জল যেমন ধারে পড়ে, জুত বরাত করিয়া ঢালিলে, ঘটি করি- 

য়াও সেই রকম ধারে জল ঢাঁলিতে পার! যায়। এক ঘটি 

কি এক গাড়, জল ঢালিয় ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। রোগীর 

উগ্র ভাব থাকিতে জল ঢালা কমাইয়৷ দেওয়া হবে না। তোমার , 

ঘটির কি গাড়র জল ফুরাব ফুরাব হইলে, অমনি আর এক 



গুণ উর্ব্বাণের চিকিৎসা । 

জন জল যোগাঈয়া দিবে । মাথায় 'জল ঢালিয়! দিলে, সে 

জল বিছানার দিকে গড়াইয়! আসিতে ন| পারে এমন জায়গা 

দেখিয়া আর এমন জুত বরাত করিয়া রোগীর বিছানা! করিয়া 

দিবে। বালিশ ভিজিয়৷ না দাইতে পারে, এই জন্যে, কলা- 

পাত দিয়! বালিশ ঢাঁকিয়। দিবে । সহরে বড়-মান্ুষেরা অইল 

বুথ দিয়া কি রবরের চাদর,দ্রিয়! রোগীর বিছান! বালিশ ঢাকিয়! 

দিতে পারেন। রোগীর মাথার তেলোয়__মাথার টাদিতে এ 
রকম করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢাল! চাই। 

ও দিকে, রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা জল এ রকম করিয়৷ 

নিয়ত একজন ঢালিতে থাক । এ দিকে রোগীর ছু পায়ের 

তলায়, দু পারের ডিমে, আর ছু উরুতে রাইয়ের পলস্তরা 

বসাইয়া দাও । এখানে “রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল 

. করিয়! দেওয়া চাই । রাইয়ের পলম্তরা ছু. রকম করিয়া 

তেজাল করিতে পার। খানিকটে বাট! লঙ্কামরিচের ( গাছ- 

মরিচের ) সঙ্গে মিশাইয়। রাইস্বের পলস্তর! তয়ের করিতে 

পাঁর। খানিকটে তার্পিণেরও সঙ্গে মিশাইয়া রাইয়ের পলস্তরা 

তয়ের করিতে পার। লঙ্কামরিচের ( গাছ-মরিচের ) সঙ্গে কি 

তার্পিণের সঙ্গে মিশাইয়া, রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল করিয়া 

লইয়া রোগীর দু পায়ের তলায়, ছু পায়ের ডিমে, আর ছু 

উরতে বসাইয়া দিলে তার মাথার মগজের রক্ত খুব শীস্ব 

নামিয়। আসে । মগজে রক্ত উঠিয়-_মগজে রপ্ত জম! হইয়াই 

ত রোগীর অমন দুর্দশা ঘটায় । রাইয়ের পলস্তরা পায়ের 
ডিমের ভিতর দ্রিকে, আর উরতের ভিতর দিকে বসাইতে 

হবে। শরীরের কোনও আঙ্গের ভিতর দিক আর বাহির দিক 



কোণও অঙ্গের ভিতর দিক্ ও বাহির দিক্ বলিলে কি বুঝায়। ৭৭৩ 

বলিলে কি বুঝায়? অঙ্গেরু যে দিক শরীরের দিকে থাকে, 
সেই দ্রিককেই সে অঙ্গের ভিতর দিক বলে, আর তাঁর বিপরীত 

দিককে বাহির দিক বলে। দৃষ্টান্ত. দিয়! বুঝাইয়। দিলেই বেশ 
বুঝিতে পারিবে । হাতের বাউর যে দিক পাঁজরের দিকে 

থাকে, সেই দিককেই বাঁউর ভিতর দিক বলে। যে দিককে 

ভিতর দিক বলে, তার ঠিক রিপরটুীত দিককে যে বাহির দ্দিক 
বলে, তা কি আর বলিতে হবে? যে দিকে ইংরিজি টিকে 

পরে, বাউর সে দ্িককে বাহির দিক বলে। উরতের ভিতর 

দিক বলিলে কি বুঝায় ? বা উরতের যে দিক ডাইন উরতের 

দিকে থাকে, সেই দিককে বা উরতের ভিতর দিক বলে। 

ডাইন উরতের যে দিক বা উরতের দিকে থাকে, সেই দ্রিককে 

ডাইন উরতের ভিতর দিক বলে। পায়ের ডিমেরও বেলায় 

ঠিক এই রকম ধরিয়া লইবে। যেখানে দেখবে ছুটা অঙ্গ 
কাছাকাছি আছে, সেইখানেই ঠিক এই রকম ধরিয়া লইবে। 
তারপর বাঁল। রাইয়ের পলস্তরা কতক্ষণ রাখিতে হবে ;. 

পলস্তর। উঠাইয়! তারপরই ব! কি করিতে হবে, ৭৭২র পাতে, 
তা বলিছি। এখানে রৌগীর যে অবস্থা, যে উগ্র ভাব, যে 
দৌরাত্যু, তাতে ব্যাণ্ডেজ দিয় বেশ করিয়! জড়াইয়।৷ বাঁধিয়া: 
না দিলে পলম্তরা গুলি ঠিক জায়গায় থাকিবে না। কাপড়ের 

কম চৌড়। লন্ব। ফালিকে ডাক্তরের! ব্যাণ্ডেজে বলেন। একথা 

এর আগে অনেক বার বলিছি। ্ 
হাইডেট অব ক্লোরাল উর্ববাঁণের খুব ভাল অস্ুদ । হাই-' 

ডেট অব ক্লোরালের মাত্র। বিশ ২০ গ্রেন। খুব সম্ভব, ভুত, 
বরাত করিয়৷ পুর এক মাত্রা খাওয়াইয়৷ দিতে পারিলে, 



৩৭৪ হাইডেট অব ক্লোরাল উর্ব্বাণের খুব ভাল অস্গর। 

রোগীর উগ্র ভাব ঢের কমিয়। যায়_.রোগী ঢের ঠাণ্ডা হয়__ 
রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। এক মাত্রায় তেমন কাজ না হয় ত 
ঘণ্ট1! খানেক কি ঘণ্ট| দেড়ক পরে আর এক মাত্রা দিতে 
পার । উর্ববাণের রোগীকে ঠাণ্! করিবার জন্তে উপরে! উপরি 
তিন মাত্রা হাইডে উ অব ক্লোরাল দিবার দরকার প্রায়ই হয় 

না। হাইডে,ট অব ক্লোরাল* খাইয়া রোগী ঘুমাইলে তাকে 

সহজেই জাগাইয়। আহার দেওয়া যায়। আহারের পর রোগী 

আবার ঘুমাইয়া পড়ে । হাইড়ে,ট অব ক্লোরালের এটী চমৎড- 

কার গুণ। হাইড়েট অব ক্লোরাল খাইয়া ঘুমাইলে, ফুলকোর 

নলিতে শ্লেক্সা জমিলে, রোগী কাশিয়া নলি পরিষ্কার করিয়া 

ফেলিতে পারে । এটাও হাইডে,ট অব ক্লোরালের খুব চমণ্ড" 
কার গুণ। তবেই দেখ, হাইডে,ট অব ক্লোরালের ঘুম আর. 

সহজ বেলার ঘুম, প্রায় সমান। আফিডের ঘুমে রোগী 

কাশিয়া ফুলকোর নলি পরিক্ষার করিয়া ফেলিতে পারে ন!; 

কাজেই, আফিডের ঘুমে ব্রংকাইটিদ রোগের স্থুবিধার চেয়ে: 
অস্তরবিধাই বেশী-বিপদই বেশী। আফিডের ঘুম থেকে 
রোগীকে তেমন সহজে জাগাইয়! আহার দিতে পারা যায় না ?: 

আহারের পর রোগী আবার তেমন, ঘুমাইয়াও পড়ে না।: 

তাতেই বলি, এ জায়গায় হাইডেট অব ক্লোরালের কাছে, 

আফিডকে হারি মানিতে হইয়াছে । এ সব কথ! মেটিরিয়া' 
_মেডিকাঁয় ভাল করিয়া বলিব। 

উর্ববাণের রোগীকে আয়ত্ত করিয়। বিছানায় ভুত বরাত 

,করিয়। শোওয়াইয়৷ তার মাথায় ঠাণ্ড জল ও রকম করিয়৷ 
ঢালিতে পারা ষায়। রাইয়ের ও রকম ঝাঁজাল পলস্তরাও 



ক্লোরাল না খাওয়াতে পার, চামড়ার নীচে মফিয়ার পিচ্কিরি দিবে । ৭৭৫ 

তার ছু পায়ের তলায় ছু গাঁয়ের ডিমে, আ'র ছু উরতে বাইয়া 

দিতে পারা যায় । কিন্তু উর্্বাণের রোগীকে অস্থদ খাওয়ানই 

মস্ষিল। এইজন্যে, অনেক জায়গার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢা'লিয়। 

আর রাইয়ের এ রকম ঝাঁজাল পলস্তর! বসাইয়া উর্ববাণের 

রোগীকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। রোগী ঠাণ্ডা হইলে--সহজে 

অস্থুদ খাওয়াইয়। দিবার মত রোগীর অবস্থা হইলে, তার ঘুম 
পাড়াইবার জন্যে হাইডেট অব ক্লোরাল খাওয়াইয়া দিবে। 

যদি বল, রোগী যদি ঠাণ্ডাই হইল, তবে তাকে হাইডেট অব 
ক্লোরাল খাঁওয়াইয়া দিবার দরকার কি? দরকার এক আধটু 

নয়__খুবই দরকার। হাইড্্টে অব ক্লোরাল খাইয়া রোগী 

ঘুমোয়-ঘুম থেকে ঠিক যেন সহজ রোগী হইয়! উঠে। তবেই 

দেখ, রোগীর একবার ঘুম হওয়া ভারি দরকার । মাথায় 

ঠাণ্ডা জল ঢালিয়৷ আর এ সব জায়গায় রাইয়ের ঝাঁজাল 
পলস্তরা বসাইয়া রোগীকে, দিই কখনও তেমন ঠা না 

করিতে পার,--আঁর তাকে হাইডেট অব ক্লোরাল খাণওয়াইয়া 

দেওয়া মস্ফিল দেখ, ভবে তার বাউর চামড়ার নীচে মক্রিয়া 

পিচকিরি করিয়া দিবে। চামড়ার নীচে মফিয়৷ পিচকিরি 

করিয়া দ্রলে রোগী ঠাণ্ডা হইয়া খানিক পরে ঘুমাইয়। পড়ে। 

উর্ববাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিবার আর তার ঘুম পাড়াইবার 

এত গুলি উপায় তোমার জান! থাকিল। কতটুকু মফিঠ! 

কিরকম করিয়! চামড়ার নীচে পিচকিরি করিতে হয়, ৭৩৪-_. 

৭৩৫র পাতে তা বলিছি। অনেক জায়গায় মফিয়া একবার 
পিচকিরি করিয়! দিলেই কাজ হয়। কোন কোন জায়গায় ছ 

বারও দিতে হয়; তিন বারও দিতে হয় । 
১৫ 



৭৭৬ কাচের সিপিওয়াল! শিশিতে হাইডেট অব ক্লৌরাল রাখিবে। 

,কতটুকু হাইডেট অব ক্লোরাল “কি রকম করিয়৷ তয়ের 

করিয়া রোগীকে াওযাইয় দিছে হয়, নীচে তা লিখিয়! 

দিলাম 2 

হাইডেট অব ক্লোরাল ১ ডাম 
সিম্পল সিরপ ১ ওক্গ 

পরিফার ঠাও| জল ২ ন্ত; 

একত্র মিশাইয়া নি শিশিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ৩টে দাগ কাটিয়া! দেও । 

হাইডেট অব ক্লোরাল অস্ুদটা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যাঁয়। 
এইজন্যে, এ অন্থদটী সাহেবদের ডিস্পেন্মরি থেকে কেনা 

ভাল। আর কাচের সিপি-ওয়াল। শিশিতে এ অন্থুদটী খুব যত্ব 
করিয়! রাখ! চাই । হাইডেট অব ক্লোরালের দাম বেশী নয়। 
আট গণ্ডা পয়সার হাইডেট অব ক্লোরালে উর্ববাণের দু 
তিনটে রোগ ভাল করিতে পার! যুয়। হাইডেট অব ক্লোরাল 
আরও টের রোগের খুব ভাল অস্তুদ। মেটিরিয়া মেডিকায় সে 
সব ভাল করিয়৷ বলিব। 

উর্ববাণের রোগী ঠাণ্ডা! হইলে, তার মাথা ন্যাড়। করিয়া 

জল-পটি দ্িবে। কেন না, মগজে রক্ত উঠিয়া রক্ত জমা 
হইয়! যার এমন উগ্ন ভাব একবার হইয়াছে, তার মাথা 

ঠাণ্ডা রাখিবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করা চাই । রোশীর 
উগ্র ভাব থাকিতে, তার মাথ| ন্যাড়া করিয়! দেওয়! সম্ভবই 

নয়। এই জন্যে, এ সব উপায়ে সে ঠাণ্ডা হইলে, তার মাথা 

ন্যাড়। করিয়। জল-পটি দিতে বলিলাম । রোগীর মাথায় জল- 
পটি দিবার কথ! ২৭-_-২৮র পাতে বলিছি । 
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ফোজবদারি হঙ্গাম গেলে__উর্ববাণ থামিয়। গেলে আদল 

রোগের চিকিতসা আরম্ত করিবে । উর্বাণ আসল রোগ নয়-_ 

মাসল রোগের উপসর্গ--এ কথাটা যেন মনে থাকে । 

তার পর এখন বাক-রোধের কথ বলি। 

বাক-রোধ বাক্রোধকে ডাক্তরের। এফেশিয়। 
বলেন। খুব শক্ত রকম জ্বর জান্ডির ধাক। সাম্লাইবার সময় 

রোগার বাক রোধ হইতে পারে- হইয়াও থাকে । এ বাক্-রোধ 

বেশী দিন থাকে না- আপনিই সাপ্রিয়। যায়। এ বাক-রোধ 

ছুই এক হপ্তাও থাকিতে পারে, ছু পাচ দিনও থাকিতে 

পারে; এক আব দিনও থাকিতে পারে; আবার 

চাই কি, ক ঘণ্ট। বা ক মিনিটেরও বেশী না থাকিতে 

পারে। মগজে রক্ত জমিলে এ বাক্-রোধ হুইতে পারে ; 

মগজের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও এ বাক-রোধ হইতে পারে | 
এ ঝাক্-রোধ হঠাৎই হয়। এ ঝক্-রোধে রোগীর মুখ চেক 
দেখিলে তার জনের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন বোধ ভুয় না। 
তার মুখ চোকের ভবে বোধ হয়, সে কথা বার্তা বুঝিতে 

পারে, কেবল আপনার মনের ভাবই ব্যক্ত করিতে পারে না । 

আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে ন৷ পারিয়া মনের ছুঃখে 

তার চোক দিয় জল পড়ে; অনেক জায়গায় এটী স্পন্ 
বুঝিতে পার! যায়। রোগী ঠোট জিব সহজ বেলার মত্ত 

নাঁড়িতে পারে। এ বাক্রোধে রোগী লিখিয়) কি ইঙ্গিত: 
করিয়াও, আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না।, এ 

বাক্রোধে রোগী জিনিশ পত্রের ব্যবহার ভুলিয়! যায় ন|।' 
বালিশ দিলে বালিশ মাথায় দেয়; পাক। দিলে পাক! লইয়া 



ও৭৮ এ বাঁক-রোধ আপনিই সারিয়া যাঁয়, অস্থদের দরকার নাই। 

আপনিই সহজ বেলার মত বাতার্দ করে ; খাবার কোনও 

জিনিশ দিলে আপনিই খায়। এ বাক্্-রোধ পূরণ হইতে 

পারে, আবার পুর ন। হইতেও পারে। পুর বাক্-রোধে রোগী 

একবারে বোবা হইয়া যায়। বাক্-রোধ পুর না ভঈলে, রোগী 

দু একটা কথ! স্পন্ট করিয়৷ কৈতে পারে, কিন্তু সেই দু একট। 

কথাই তার পুঁজি । তুমিপ্তাঁকে ঘ। জিজ্ঞ।দা করিবে, সেই ছু 

একটা কথা দিয়াই সেতার উত্তর দিবে। “কেমন আছ” 

বলিলেও, সেই ছু একটা কথা বলিয়া তাঁর উত্তর দিবে ;-_- 

“আজ কি খাবে” বলিলেও, সেই ছু একটা কথ! তার উন্তর 

দিবে। সেই ছু একটা কথা বৈ তার আর পুজি নাই, ত সে 

আর কি করিবে ? ূ 

এ বাক্-রোধ আপনিই সারিয়। যায়, কোনও আন্ুদ বিুদ 

করিতে হয় না-করিবার দরকাঁরও নাই £! অসন্দ বিস্থুদ 

করিলে বরং রোগী আরও খারাপ হয়। 

বাক্-রোধের সঙ্গে ডাইন আধ-খান| আঙগের পক্ষাঘাত 

প্রায়ই ঘটে । খাঁটি নিভাজ বাক-রোধ যেন আপনিই সারিয়। 

যায়, অন্ুদ বিন্ুদ কিছুই করিতে হয় না; পক্ষাথাতের বাঁক্- 

রোধে অনু শিল্ুদে তেমনি কিছুই করিতে পারে ন! ১ হাজার 

অন্দর বিস্বুদ দেও, রোগের কিছুই হয় না। তবে গর্দ্ির 

ব্যামে৷ থেকে যদি পক্ষাঘাত আর বাঁক-রোধ হয়, তবে আয়ো- 

উাইড অব পোটাসিয়ম খাঁওয়াইয়া রোগীকে ভাল করিতে 
পারা. যায়। 

তার পর এখন কানে পুজ হওয়ার কথা বলি। 

১৬। কানে পুষ হওয়া -কানে পু 



স০৯$ “দ5 েঞদের কান-পাকার ফেরি কার্ব বড় অস্থদ। ৭৮১, 

হওয়াকে ডাক্তরের! অটরীয়! বলেন। কানে পুষ হওয়া শা 

কান দিয়। পুঘ পড়! একই কথা । কানে পূষ বেশী হইলেই 
গড়াইয়৷ পড়ে। এই রকম করিয়! পুষ যখন গড়াইয়৷ “পড়ে, 
তখনই কান দিয়া পৃষ পড়া বলিতে পার । ফলে, দুই-ই এক 

কথা,। কানে পুষ হওয়াকে কান পাকাও বলে। কানের 

অনেক রকম ব্যামো থেকে কানে পু হয়__কান পাকে । 

কানে পুষ হইবার মানে-_কানে প্রাকিবার আগে প্রায়ই কান 

কামড়ায়; কানের ভিতর বাথ করে। কানে পুয ছেলেদের 
বেশী হয়। দাত উঠিবার সময়ই ছেলেদের এ অন্বস্তি বেশী 

হয়। ধরিতে গেলে, কান-পাঁকা ছেলে খয়সেরই রোগ । তবে 

জোয়ান বয়সে কাঁন না পাকে, এমন নয় । হাম-জ্বর, পানি- 

বসন্ত, কি এলো-বসন্ত হইলে ছেলেদের প্রায়ই কান পাকিয়! 

থাকে । হাম কি বসন্তের গোড়ার কান পাকে না; শেষে 

কান পাকে । যে সব ছেলের গণুমালার ধাত (ধাতু) হাম 

কি বসন্ত হইর়। তাদেরই কান পাক! বেশী ঘটে। গগুমাল! 

খাতের (পাতুর) কথা ৯১৫৭ প[তে মোটামুটি এক রকম বলিছি, 
এর পর আরও বিশেষ করিয়। বলিব । | 

কারণ-_দূর কাঁরণ মার নিকট কারণ । রোগের দূর 

কারণ আর নিকট কারণের কথা ২৯৯--৩০১র পাতে বলিছি । 

ছেলে বয়সেই কান পাক! বেশী হয়, এই জুন্ো, ছেলে রস 

কান পাকার একটা দূর কারণ। যাদের গণুমালার খাত 
(ধাতু), তাদেরই কান পাক! বেশী হয়, এই জন্যে, গঞ্চমালার 

ধাত ধোতু) কান পাকার আর একটা দুর কারণ। 
তার পর কান-পাকার নিকট কারণ বলি। হিম বাত 'ভোগ্ন 



কগা-_বৃগ্ভতে ভেজা_ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা_যে কোন 

রকমে হোক, কানের ভিতর বেশী ঠাণ্ডা লাগান, কান-পাকার 

নিকট'কারণ। কানের ভিতর কিছু গেলেও কান পাঁকে। 
এই জন্যে, কানের ভিতর .কিছু যাঁওয়৷ কান-পাকার আর 

একটা নিকট কারণ। হাম-জ্বর, পানি বসন্ত আর এলে! বসন্ত 

-এ সব রোগও কান-পাকার নিকট কারণ। 

কান-পাকা আপনিই ভাল্, হইয়া যাইতে পারে, আবার 

পুরাণ পড়িয়াও ঘাইতে পারে। পুরাণ পড়িয়া! গেলে কাঁন- 
পাকা শীত সারে ন।-সারিতে চায়ও না। কান পাকা 

জনেক দিন থাকিলে কানের ভিতরকার পর্দাও খারাপ হইয়। 

যাইতে পারে; কানের ভিতরকার ছোট ছোট হাড়ও নষ্ট 

ছইয়। যাইতে পারে । কানের ভিতরকাঁর পর্দা কি ছোট 

ছাড় নষ্ট হইয়! গেলে, কান কালা! হইয়! যায়। এই জন্যে, 

কানপাকাকে সোজ। রোগ মনে করিয়! নিশ্চিন্ত থাঁক। উচিত 

নয়। কান-পাকিলে, কান দিয়! পৃষ-পড়া যাতে শীঘ্ব শীঘ্র 

সারিঘ়! যায়, তাঁর চেষ্টা বিধিমতে করিবে । কান-পাকা 

কখনও পুরাণ পড়িতে দিবে না। কান-প্1কা পুরাণ পড়িলেই 
মস্ষিল; পুরাণ পড়িতে দিলে এ অস্বস্তির হাত এডনই 

ভার। . | 

চিকিতস।--কান-পাকার-চিকিত্স। সোর্জা। অন্ন গরম 

উঁলে সাবংম গুলিয়|। সেই জবান গোলা জলের পিচ্চি 

্রিয়। কানের ভিঠর বেখ পরিক্ষার করিয়া দিবে। তার পর, 

গ্িসেরীন অব ট্যানিন ফোটা ফোটা করিয়া কানের ভিতর 

টলিয়া দিবে; তার পর কাপাসের ভুলো দিয়া কাম বন্ধ 



ওসি হলেদের কানপাকার ফোঁর' কার্ধ বড় অসুদ । ৭৮১ 
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করিয়৷ দিবে । গ্রিসেরীন অব ট্যানিন' এ রকম করিয়। অনেক 

বার দিতে হয় না। অনেক জায়গায় ছু একবার দিলেই কান- 

পাক! ভাল হইয়! যায় । ফল কথ, গ্রিসেরীন অব ট্যানিনের 

মত কান-পাকার ভাল মন্দ আর নাই । কান-পাক1 নির্দোষ 

সারিষা গেলেও, রোজ পিচকিরি করিয়া ধোওয়৷ আর গ্রিসেরীন 

অব ট্যানিন কানের ভিতর দেওয়! বন্ধ করিবে না। 

শক্ত রকম রোগ ভোগ কন্ধিয! ছেলেরা খুব দুর্বল ও 

অস্থুস্থ হইয়। পড়িলে, তাদের কান প্রায়ই পাকে-_তাদের 

কাঁনে প্রীয়াই পুষ হয়। কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাঁতাস 
লাগিলে ছেলেদের কান পাঁকে--এ কথা এর আগেই বলিছি। 

কানপাকার চিকিত্পার বেলায় এ সব কথা বেন মনে থাকে। 

কান-পাক! পুরাণ পড়িয়া গেলে, কডলিবর অইল আর 

সিরাপ ফেরি আয়ে(ডাইড.-এ দুটা অন্ুদে যেমন উপকার 

হয়, তেমন আর কোনও অন্দে নয়। এক বছরের ছেলেকে 

৫ ফোটা কড়লিবর আইল আর এন ফোট| সিরপ 

দের্শর আরোডাইড, রোজ' ছু বার করিয়া দিতে পার। 

এ থেকেই হিসার করিয়া, ছেলের বয়স বুঝিয়। অন্ুদ ছুটার 
মা! ঠিক করিয়া লইবে। বাবারে ছু রকম কভলিবর অইল্ 
'বক্রি হয়। ডি জোন্স ধডলিবর অইল, মুওলস' কড।লবর 

অইল। ডিজ্সোন্স কডলিবর অইল ধোঁতলে করিয়। বিক্রি 

হয়। আর মুওলন' কডলিবর অইল শিশিতে করিয়া বিক্রি 

হয়। ডিজ্জোন্স (বোতলের ) কডলিবর অইলই ভাল । 

জ্বর থেকে উঠে যে সব ছেলের কানে পুয হয়--কা'ন 
গকে, কুইনাইন আর কার্ধবণেট অব আায়র্ণ তাদের কাঁন- 



নু _.. গ্লিসেরীন অব ট্যানীন কেমন কংরয়। ৩০৮৯ গস 

পাকার ভারি অন্ুুদ।. "ডাক্তরের! প্রেস্কুপশনে কার্বনেট অৰ 

আয়র্ণ লেখেন নাঃ ফেরি কার্বব লেখেন। কুইনান আর 

কার্্বণেট অব আয়র্ণের পুরিয়া এই রকম করিয়! হয়ের করিয়া! 

দিবেঃ_- 

কুইন|ইন্ ই ৮, ৩'গ্রেন। 

কারার এগার ৬ গ্রেন। 

কলম্বো পাউভর ঁ **" ৬ ৫গ্রন। 

এনত্র মিশাইয়া এতে ১২ট। পুরিয়! ভয়ে কর। 

রোজ ৩ বেল! ৩টে খাইতে দিবে। অন্দ ফুরাইয়। 

গেলে আগার তের করির। দিবে। ছেলে বেশ সবল না 

হইলে, জার কান-পাকা বেশ সািয়। না গেলে, এ অন্ুদ বন্ধ 

করিবে না। এ অন্ুদ খাওয়নর সঙ্গে সঙ্গে, রোজ পিচকিরি 

করিয়া! কান পরিক্কার করির। দিবে, আর গ্রিসেরীন অব ট্যানীন 

. কানের ভিতর এ রকম করিয়। ফোটায় ফোঁটায় ঢালিয়! দিবে। 
এখানে থে মারায় অন্থুদ লিখিয়। দিলাম, সে মাত্রা এক 

বছরের ছেলের পক্ষে । এ থেদেহ হিসান নিয়া, ছেলের 

বয়স বুঝিয়!, মন্থদের মাছ ঠিক করিয়া, লহবে। 

গ্রিসেরীন অব ট্যানীন যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা 

লিখিয়৷ দিলাম। 

ু ডাম ট্যানিক পাজি আর এক ওল্ল গ্রিসেরীন খলে 

একত্র ঘুটিয়] বেশ করিয়! মিশাও । তার পর, চীনের বাসনে 

_খলের অন্থুদ ঢালিয়া দেও । ভার পর বাসনের লস যতক্ষণ 
ন| বেশ গলির! ঘায়, ততক্ষণ ওতে মাগুনের আল্প অল্প তাত 

" লাগাও 



কান পাকিবার আগে কান কামড়ায় কাঁনেব ভিতর বাথা করে। ৭৮৩ 

গ্রিসেরীন অব ট্যানীন' ভাল ভাল ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে 
পাঁওয়! যায় । এর দাম বেণা নয়। এক টাকার গ্রিসেরীন 

অব ট্যানীনে দরশট। কান-পাক। 'রোগী ভাল হয়। গ্রিসেরীন 
সন ট্যানীন বলিয়া! ডিস্প্ন্সরিতে লিখিষ! পাঠালে, 
কম্পাউ ঞরেরা তখনই ত' হয়ের করিয়া দেয় । 

ট্যানিকু ঘ্বাফিডকে টাানিনও স্গি.। এই জগ্ে, গ্রিসেরীন 
আব ট্যাশিন্ও বলিতে পার; গ্রিসেরান অব ট্যানিক্ র্যাসিডও 

বলিতে পার। তবে গ্রিসেরীন অব ট্যানিক্ ঝ্যাসিডের চেয়ে 

গ্রিসেরীন্ অব ট্যানিন বলা সোজা । 

কডলিবর অইলের সঙ্গে হাইপোফস্ফাইটু অব. লাইমের 

সিরপ খাওয়াইলেও ছেলেদের কান-পাকার খুব উপকার হয়। 

হাইপোফস্ফাইট অব লাইমের সিরপের কথ ৩১১---৩১২র. 

পাতে বলিছি। | 

কানে পুয হইবার আগে--কান পাঁকিবার আগে, কান 
কাঁমড়ায়-_কনের ভিতর ব্যথা করে। কান কামড়ামকে-_ 

কানের ভিতর ব্যথা ক্কন্নাকে ডাক্তরের! ওটালজিয়া বলেন, 

সোজা ইংরিজিতে ইয়ার, একু বলে; কান কামড়ানর ষে 

মাতন1-_যে যন্ত্রণা ষে কষ্ট, এ মন্বস্তি যিনি একবার ভোগ 

করিয়াছেন, তিনিই তা জানেন। কান-কামড়ানর যন্ত্রণায় 

ছেলেরা ত একেবারে আত্তনাদ করিতে থাকে । কানে পৃয 
হইলে-_-কান পাঁকিলে তবে কান কামড়ান ক্ষান্ত হয়, কানের. 
ভিতরকীর ষাতনা যায়। এমন যে যাতনা, এর কোনও 

অন্ুদ নাই? ভাল অস্থদই আছে। অন্দও খুব সোজ।। 

টিঙর ওপিয়াই ( লডেনম্--আঁফিডের আরক) আর 



৮৪ পেটের অসুখ হইলেও ছেলেদের কান কামড়ায় । 

অলিবৃ, শ্সইল (স্থইট জইল ) সমান ভাগে মিশাইয়া, কানের 

ভিতর তাই একটু ঢ;লিয়! দিরা ভুলো দিয়। কান বন্ধ করিয়া 

দিলে, কান কামড়ান ভখনই দরম পড়ে । কান কামড়ানর 

এমন অনুদ আর নাই। এই আরকে তুলে। ভিজাইয়া কানের 
ভিহর নেই তুলে। দিয়। দিলেও কান কামড়ান সারে । কানের 
রি হরে সহজেই দিতে পার্ক ০ এমন জ্ত বরাত 

কাঁরয়া লইয়। তবে আরকে ভিজাইবে। আরোকে ভিজনে। 

তুলোর খানিকটে কানের ভিতরে যাওয়। চাই-_-আর কানের 

ততরে স্টো থাকাও চাই। তুলের আগাটা সরু আর 

গোড়াট! মোট হওয়। চহ। টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্.) 

আর অলিব, অইল্ (সুইট আইল) বেশ মেশে না; এই 

জন্যে, সেই আরোকে তুলে। ঠিজাইবার আগে, কি সে আরোক 

কানের ভিতর দিবার আগে, আরকের শিশিটে বেশ করিয়। 

নাড়িরা লইবে। কান কামড়ঈনর জন্যে, যখন বেশী 

যতন! হবে, তখনই এ আরোক এ রকম করিয়া ব্যবহার 

করিবে । অনেক জারগায় এ আরক একবারে বেশী ব্যবহার 

করিতে হয় না। কোন কোন জখয়গায় ২। ৩। 8 বারও 

ব্যবহার করিবে । 

পেটের অন্নুখ হইলেও ছেলেদের কান-কামড়ায়--.কাঁন 

কামড়ানর চিকিৎসার বেলায় এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল 

হয়॥। কেন না, পেটের মহ্থখ ভাল করিতে না পারিলে, কানে 

শুছ অন্ুুদ দিয়। তাদের কান-কামড়ান ভাল করিতে পার৷ 

যায় না। 



কানে কম শুনা । ৮৫ 

১৭। কানে কম শুন|__-_ বল ত, কানে কম 

শুনা স্বল্লবিরাম-জবরের '(রিমিটেন্ট কীবরের) উপসগের 

মধ্যে ধর্তব্যই না। কেন না, ভরে ভুগিয়! বেশী ছূর্বল হইয়। 
পড়িলেই, রোগী কানে কম শুনে । আবার আহার অন্ুদ 

পাইয়। রোগী সবল হইলে, কানে কম শুনা আপনিই সারিয়! 
যায । ২৬৮র পাতের শেষ ছত্রে আর ২৬৯র পাতের গ্রাথম 

তিন ছবে লিখিছি, “ মেয়েটা জরে ভুগে এত কাহিল হইছিল 

যে, প্রায় এক রকম কালা হুইয়।! গিইছিল। খুব বড় করিয়! 

না বলিলে শুনিতে পাইত ন1” | আবার ২৭৫র পাতে ছোট 

তক্ষরের শেষ ছত্র থেকে সেই মেয়েটার কথ! লিখিয়াছি-_- 
*১৯শে তারিখে ভোর পাঁচটায় গায়ের তাত ১০৪ আর নাড়ী 

ফি মিনিটে ১০৬। জিব ভিজে হার পরিক্কার। আগের 

চেয়ে কানে বেশী বেশী শুনিতে লাগিল”? ২৬৮-২৭৫র 
পৃত গার একবার ভাল কুত্রিয়া পড়িয়া দেখিলে জানিতে 

পারিবে, সে মেয়েটির কানে কম শুনার জন্যে আলাদা'করিয়া 
কোনও অন্ন বিস্বদ দিতে হয় নাই। আসল রোগের যে 

অস্ুদদ আর পথ্য, তাতেই রোগও সারিয়া গেল; সেই সঙ্গে 

সঙ্গে কানে কম শুনাও ভাল হইয়া গেল ।, তবে কোন কোন 

জায়গায় রোগী সত্য সহ্যই কাল! হইয় যায়। ব্যামো সারিয়। 

গেলেও কানে আর তেমন শুশিতে পাঁয় না। এ রকম দুর্ঘ- 

টনা কুচিকিতসাঁর ফল বৈ আর কিছুই নয়। ব্যামে। সারিয়া 

গেলেও রোগী যদি কনে কম শুনিতে থাকে, তবে ৮চর 

পাঁতের বলকাঁরক অন্রদ (ট নক) তাঁকে নিয়ম করিয়! খাইতে 

বলিবে। আর তার কানে রোজ এক ফোঁট! করিয়া গ্রিসে- 



৬ 'কর্ণমূল-ফোল! | 

রীন্ দিবে। এ ছাড়া, সে কড্লিতর ইল নিয়ম করিয়া 

খাইলে, তার কানে কম শুন! আরও শীঘ্র ভাল হইয়া যায়। 

৩৮ | কর্ণমূল-ফোল! কর্ণমূল-ফোল। 
আঁদত রোগট! কি? কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদা- 

হকে আমরা সোজানুজি কর্ণমূল ফোলা বলি থাকি । লালের 

গুলি যত আছে, কানের গোঁড়ার লালের গুল্লি সব চেয়ে বড়। 

কানের গোঁড়ীর লালের গুল্লিকে ডাক্তারের! প্যারটিড গ্র্যাণ্ 
বলেন। কর্ণমুল-ফোলাকে-_কানের গোড়ার লালের গুলির 

প্রদাহকে-_ডাক্তারের! প্যারটাইসিস বলেন ; সোজ। ইংরি- 

জিতে মম্পস বলে। এ রোগ যখন হয়, তখন একবারে 

অনেক লোকের হয়। এ রকম যে সর্বদাই ঘটে, তা নয়, 

তবে অনেক সময় এ রকম দেখ। যায়| গাল, গলা, কণমুল 

ফোলার যেন এক একটা সময় ধরা আছে, এমনি বোধ হয়। 

কেন না, যখন গাল, গলা, কর্ণমূলু ফুলিতে আরন্ত হয়, তখন 

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গায়ে ও অনগস্তি দেখ! যায় । 

এ রোগ হঠাৎই হয়, এ রোগটী হইবার “সঙ্গে সঙ্গেই একটু শীত 
শীত বোধ হয়; স্পষ্ট কম্প কখনও হয় না; তার পরই গ! 

গরম হয়; হ্বরেরু যে সব লক্ষণ তা দেখ! দেয়। স্বর বেশী 

হয় না, জ্বর সামান্য রকমই হয়। অনেক জায়গায় ব্যথার 

তাড়শে--যাঁতনায় কেবল একটু ভ্র-ভাব হয় মাত্র। খানিক 

পরেই, এক দিকেরই হোক্, আর ছু দিকেরই হোক, কর্ণমূল 

ফোলে ; তার পর সেই ফুলো চারি দিকে ছড়াইয়৷ পড়ে। 

কখন কখন কেবল এক দিকেরই কর্ণমূল ফোলে; কখন কখন 

দু দিকেরই কর্ণমূল একবারে ফোলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা 
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যায়, প্রথমে কেবল এক':দিকেরই কর্ণমূল ফোলে ; তার পর 
সে দিকের ফুলে যেমন কমে, আর এক দিকের কর্ণমূল তেমনি 
ফুলিতে আরম্ত হয়। ৭২৫--৭২৬র পাতে বলেছি, “কখন 

কখন ( আলটাকরার ) ছুটী গুল্লিরই প্রদাহ একবারে হয়। 

কিন্তু সচরাচর তা হয় না। প্রথমে কেবল একটী গুল্িরই 

প্রদাহ হয়, তার পর সেটার ফুলে যেমন কমে, আর একটীর 

ফুলে। তেমনি আরম্ভ হয়”। কর্ণমুূল-ফোলা রোগেও অনেক 

জায়গায় ঠিক এই রকম ঘটে। এক দিকের কর্ণমূল ফোলা 

যেই একটু কমে, সেই এমনি আর এক দিকের কর্ণমূল ফুলিতে 

আর্ত হয়। ফুলোট। প্রথমে একটু চেপটা ভাবের থাকে, 

তার পর বেশ উচু হইয়া উঠে । কানের ঠিক স্তুমুকেই ফুলোট। 

খুব বেশী মালুম হ্য়। ফুলোর উপর আউল দিয়! টিপিলে 
টোপ খায় না। বাদামের ( ফলের ) গ৷ টিপিলে যেমন শক্ত 

মালুম হয়, এ ফুলোর উপর আঙল দিয়া টিপিলেও প্রায় 
টৈমনি শক্ত মালুম হয়। ফুঁলোর উপরকার গায়ের রং সহজ ও 

থাকিতে পারে; মাঝুর রাঙাও হইতে পারে। আডল দিয়া 

চাঁপিলে ফুলোর উপরকার রাঙাট। চলিয়া যায়; আবার 

আল তুলিয়। লইলে ধৈ রাডা, সেই রাউাই হয়। ফুলোটা 

ছু তিন দিনও থাকিতে পারে ; পাঁচ ছ দিনও থাকিতে পারে। 
ফল কথা, কর্ণমূল-ফোল! গড়ে মাট দশ দিনের বেশী থাকে 

ন।। ফুলে। যখন কমিতে আর্ত হয়, তখন ক্রমে কমে না। . 

ফুলোট। সম ভাবেই থাকিয়া, তার পর অমনি দেখিতে দেখিতে 
একবারেই কমিয়৷ যায়। কর্ণমূল ফোলার সঙ্গে গাল গলাঁও 

ফুলিতে পারে-_ফুলিয়াও গাকে 1 কর্ণমুূল ফোলার ব্যথার 
১৬ 
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কথা আর কি বলিব ? যিনি এ রোগ*একবার ভোগ করিয়াছেন, 
কেঘল তিনিই সে ব্যথ! জানেন । ব্যথা ত যেমন তেমন নয়,-- 

ফুলোর ভিতর, গুলির সভিতর' যেন নিয়ত করাত করিতে 

থাকে । হা করিবার চেষ্টা করিলে আর রক্ষা নাই, প্রাণ 

একবারে বেরিয়ে যায়। এ রোগে হা করিবারও জে। নাই, 

চিবাইবারও জো! নাই। হ্া* করিবার চেষ্টা করিলে যে কষ্ট 

হয়, চিবাইবার চেষ্টা করিলে তার হাজার গুণ কষ্ট হয়। 

কাজেই, এ রোগে কথা কহিবারও জে! নাই, কিছু খাইবারও 

জে! নাই । ন]| খাইলে নয়, তাই চুমুক দিয়। খাইবার জিনিষ 

রোগী কোন গতিকে অনেক কষ্ট করিয়৷ খায়। এ রোগে 

চোআল নাড়িবার জে! কি? কর্ণমূল প্রায়ই পাকে ন। 

কর্ণমূল ফোলার ব্যথা শুলো৷ গেলেও অনেক দিন পর্যন্ত গুল্লি 

ডাগর আর শক্ত হইয়া থাকিতে পারে। কর্ণমূল ফোলার 

যাতনা আগে যাঁয়, তার পর ব্যথা যায় । এ রোগটি ছৌয়াচে। 

ধরিতে গেলে কর্ণমূল ফোল! কম বয়সেরই রোগ ॥ পাঁচ সাত 

বছর বয়সে আর পোনর ষোল বছর 'বরয়সে এ রোগ বেশী 

হয়। তবে এ রোগ বেশী বয়সে না হয়, এমন নয়। স্ত্রী 

লোকদের চেয়ে পুরুষদেরই এ রোগ বেশী হয়। ফাল্গুন 

চৈত্র, ভাব্র, আর আশ্বিন এই চারিটে মাসই কর্ণমূল ফোলার 

সময়। আর কোনও সময় এ রোগ হয় নাঃ তা, নয়। তবে 

অন্য সময় এ রোগটা খুবই কম হয় । অনেকে বলেন, এ রোগ 

একবার হইলে আর হয় না। আমি তা বলি না। আমি নিজের 

' শরীরে তার পরিচয় বেশই পাইয়াছি। দেড় বছরের মধ্যে 

কিছু না হবে ত, দশবার আমি এ অন্বস্তি ভোগ করিয়াছি | 
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জায়গা বদলান এ রোগের একটি স্বভাব। স্বভাবকে 
আমর! প্রকৃতিও- বলি। এ রোগের এ প্রকৃতিটী অতি 

আশ্চর্য্য । এ রোগের এ প্রকৃতির কথাট। মনে করিয়! রাখা 

ভাল। জায়গা বদলান আরও কোন কোন রোগের স্বভাব 

আছে । জারগ। বদলান স্বভাব বাত রোগের আছে । বাত 

রোগের কথা বলিবার সময় সে* কথ! বিশেষ করিয়া বলিব । 
কোন রোগ শরীরের এক জায়গ৷ থেকে আর এক জায়গায় 

গেলে -রোগের সে রকম করিয়। জায়গ। বদলানকে ডাক্তরের! 

মেটাস্টেসিস্ বলেন। জোআন রোগীদেরই কর্ণমূল-ফো।ল! 

রোগের এ প্রকৃতি (জায়গা ব্দলান প্রকৃতি) বেশী দেখ! 

যায়। কর্ণমুূলের ফুলে! যেখানে খুব শীঘ্র কমিয়া যায়, 

সেই খানেই এ রোগের এ প্রকৃতির পরিচয় বেশী পাওয় 

যায়। কর্ণমূল-ফোলা কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহ-_. 

আপনার জারগ! বদলাইয়। কোথায় যায়? পুরুষদের অগ্ডে 

যায় । অগ্ড কথাটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না। 

সচরাচর আমর! বিচিই বলি। পুরুষদের এ রোগ আপনার 

জায়গা বদলায় যেমন তাদের বিচিতে যায়, স্ত্রীলোকদের 

এ রোগ আপনার জায়গা বদলাইয়! তেমনি তাদের মাইতে 
কি তাদের ডিম্বকোষে যাঁয়। ডিম্বকোষের কথা ৫৭২ 

পাতে বলিছি। পুরুষদের কর্ণমূলের ব্যথ৷ ফুলে! যেই কমিয়৷ 

যায়, সেই অমনি তাদের বিচি ফোলে, আর তাতে ব্যথা হয়, 

অর্থা বিচির প্রদাহ হয়। প্রদাহ কি? প্রদাহ কাকে রলে, 

এর আগে অনেক বার ত বলিছি।' বিচির প্রদাহকে ভাল 
কথায় অগু-প্রদাহ বলে। অগু-প্রদ্াহকে ডাক্তরের! ' অককাই- 
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টিস্ ঝুলেন। বিচির বাথ! ফুলোর সঙ্গে অগুকোধও ফোলে-__ 
বিচির থলিতে জলও জমে । বিচির থলিতে জল-জমাকে 

কোষবৃদ্ধিও বলে--এক-শিরেও নলে। এক-শিরেকে 
ডাক্তারেরা হাইডেসীল বলেন । কখন কখন কর্ণমূল ফোলার 
সঙ্গে সঙ্গেই বিচিও ফোলে আর তাতে বাথ! হয়। আবার 

কখন কখন একবার বা বিচি ফোলে একবার ব৷ কর্ণমূল ফৌলে। 

পাণ্টে পাণ্টে বারে বারে এই রকম ঘটে । সচরাচর বিচির 

প্রদাহ আপনিই ভাল হইয়া যায়। কোন কোন জায়গায় 

বিচির সেই প্রদাহ থেকে বিচি একবারে যেন শুকাইয়া 

যায়--ক্ষর় পাইয়! যায়। স্ত্রীলৌোকদের কর্ণমূল ফোলা এই 

রকম করিয়! জায়গা ব্দলাইলে তাদের মাইয়ের কি ডিন্ব- 

কোষের ব্যথা ফুলো হয়। 

কর্ণমূলের প্রদাহ কখন কখন মাথার মগজেও যায়; 

কিন্তু এ ঘটন! এত কম যে, এই ধর্তব্যই না । 

চিকিসা-_কর্ণমূল-ফোলার দুটা অন্থদ আমি জানি । 

সে ছুটী অস্দ আমি কেবল জানি, তা নয়৷ সে ছুটী অন্থুদের 

প্রসাদে সামি বারে বারে বিষম যন্তরণার--বিষম যন্ত্রণা কেন, 

অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাইয়াছি। সে দুটী অন্ুদ 

আর কি ? হাইডার্জ কম্ ক্রীটা আর বেলাডনা । হাইভ্যার্জ, 

কম্ ক্রৌটাকে সোজা ইংরিজিতে গ্রে-পাউডর বলে। গ্রে- 

পাঁউডর খাইতে হয়, আর এক্ট্রাক্ট বেলাডনার প্রলেপ 

লাগাইতে হয় । এক গ্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রে- 

পাউডর ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইলে, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে তেমন 

যে ঘাতনা, তাও যেন একবারে আশুনে জল-পড়ার মত কমিয়। 
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যায়। অস্ুদ একবার খাইলেই, যাতনার খুব বাঁড়াবুঁড়িটে 
যেন একটু কমে, এমনি বোধ হয়। ছু বার খাওয়ার পর 

রোগীকে যাতনায় তেমন আর "ছটফট করিতে হয় না । তিন- 

বার খাওয়ার পর যাতনা নরম পড়া বেশ বুঝিতে পার! যায়। 
তার পর, যাতনাটা যতক্ষণ একবারে না বেশ যায়, ততক্ষণ 

ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিষ্ম করিয়া $ গ্রেৰ্ রিয়া গ্রে-পাঁউডর খাবে। 
তাঁর পর, যতন! গেলে বাথা যে ক দিন থাকিবে, রোজ চারি 

পাঁচ বার করিরা গ্রে পাউডর খাবে । গ্রে-পাউডরের একটা 

ব্যবস্থা ( প্রেস্কপৃ্শন্ ) নীচে লিখিয়া দিলাম । 

হাইডার্জ কম্ ক্রীট| (গ্রে পাউডর ) ৪ গ্রেন্ 
এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর'। 

এক একটা পুরিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে। গালে জল: 
লইয়া পুরিয়া ঢাঁলিয়া খাবে । এ রোগে হা করিবার জো- 

নাই-_-এ কথ! এর আগেই বলিছি ! এই জন্যে, খুব জুত বরাত 

করিয়া গালে জল লইবে--আঁর তেমনি জুত বরাত" করিয়া 
গালের ভিতর পুরিয়ঠ ঢালিয়া দিবে । পুরিয়ার কাগজের 

মুখটে! একটু ছুঁচলো মত করিয়া সুমুখের ' দাতের ভিতর 

চালাইয়! দিয়! অহুদ ঢালিয়া দিবে। ৃ 

তার পর, খানিকটে এক্ট্রাক্ট বেলাডনা পিতলের একট! ; 
বাটিতে করিয়া লও। তার পর, তাতে একটু জল দিয়া 
আঙুল দিয়! নাড়িয। প্রলেপের মত কর। তার পর, সেই.. 

বেলাডন! আগুনে ফুটাইয়া লও । শেষে, ফুলোর জায়গায় 

খুব গরম গরম বেলাডনার প্রলেপ দেও । প্রলেপ শুক্লাইয়া 
গেলে নূতন করিয়৷ আবার গ্রম প্রলেপ দিবে। কর্ণমূলে 



৯২ কর্ণমূল-ফ্লোলায় বেলেডনার প্রলেপ। 

ফোল| একবারে নির্দোষ হইয়া সারিয়া না গেলে বেলাডনার 
প্রলেপ বন্ধ করিবে না। বেলাডনার প্রলেপের আশ্চর্য্য গুণ-- 

আশ্চম্য শক্তি । ব্যথা কমাইয়! দিতে এমন অন্ুদ আর নাই। 

বেলাডনার এ গুণটা ছেলেরা পর্য্যন্ত ভুলিতে চায় না। আমার 
ছোট ছেলের বয়স চারি বছরের বেশী নয়। কানের গোড়ায় 

ব্যথ। হইলেই বলে “বাবা আমার কানের গোড়ায় ব্যথ! হই- 

য়াছে। আমি বেলাডনা পরিব”। বেলাডনার প্রলেপ 

দেওয়াকে সে “বেলাডনা পরা” বলে। তার একবার কর্ণ- 

মূল ফুলিয়া ছিল ; শুহ্ বেল।ডনার গরম গরম প্রলেপেই বেশ 

সারিয়। গিইছিল। তাতেই সে বেলাডনা নামটাও শিখিয়া 

রাখিয়াছে, বেলাডন! লাগাইলে ব্যথ| যায়, তাও জানিয়! রাখি- 

য়াছে। বেলাডনার প্রলেপ শুকাইয়। গেলে, তার উপর নুনের 

পটলির সেক করিলে কর্ণমুলের ব্যথা ফুলে! আরও শীঘ্র 

কমিয়! যায়। নুনের পুটলির সেকে ভারি আরাম বোধ হয়। 

কর্ণমূল ফোলার চিকিৎস! করিবার সময় এ রোগের জায়গা 
বদলান স্বভাবের কথাটা! যেন মনে থাকে । কর্ণমূলের ব্যথা 

ফুলো শীস্তর শীঘ্র কমাইয়া দিবার জন্তে, তাতে জল-পটি কি 

ঠাণ্ডা কোন জিনিশ যেন লাগাইও না__যাঁতে বেশী বাহ্যে হয়, 
এমন জোলাপ টোলাপও যেন রোগীকে দিও না । 

চিবাইবার কষ্ট কিছু থাকিতে, রোগী যেন চিবাইয়া খাই- 
বার জিনিশ মোটে না খায় । 

কৃর্ণমূল ফোল! বেশ সারিয়া গেলেও, কিছু দিন খুব সাধ- 
ধানে থাক চাই । বেশী হা কর; বেশী চিবানো ; সান কর! 

আর হিম বাত ভোগ নিষেধ। যে দিকের কর্ণমূল ফোলে, 



কর্ণমূল-ফোল! বেশ সারিয়া গেলেও কিছু দিন সাবধানে থাকিবে । ৭৯৩ 

কিছুদিন পর্যন্ত কাপড় চেপড় দিয়৷ ঢাকিয়৷ সে দিকটে গরমে 

রাখিলে ভাল হয়। 
কর্ণমূল ফোল৷ ভাল হইয়া গেলে রোগীর শরীর যত দিন না 

বেশ স্তশ্থ মার সবল হয়, রোজ নিয়ম করিয়া তাকে একটু 
একটু কুইনাইন্ খাইতে দিবে । কুইনাইনের মাত্রা আর কি! 

ম্যালেরিয়া দেশে রোগীকে কুইনীহন এক আধট, বেশী দিলে 
হানি নাই-_-তাতে উপকার বৈ অপকার হয় না। 

বিটির, মাইয়ের কি ডিম্বকোষের ব্যথা ফুলো হইলে, বিচিতে, 

মাইতে কি ডিন্বকোষের জায়গায় বেলাডনার গরম গরম 

প্রলেপ দিবে। 

ততায় ভাগ সার। । 










